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Αριθ. Πρωτ.: 1547 Φ.Δ. 5/2021

Αθήνα, 12-05-2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ,
Προμήθεια/Είδη:
μία (1) Συσκευή ανίχνευσης Χημικών & Πολεμικών Χημικών
Παραγόντων με Colorimetric Tubes,
δέκα (10) Σετ ανίχνευσης Βιολογικών Πολεμικών Παραγόντων,
δύο (2) Συσκευές ανίχνευσης Ραδιοϊσότοπων,
μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Fourier-Tranform
infrared Spectroscopy,
μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών &
Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry,
μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών &
Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry Gas
Chromatograpgy/Mass spectrometry,
τέσσερις (4) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-Electrochemichal &
Catalytic Bed Sensor Technology,
ένας (1) Ανιχνευτής Multi-Gas Device-PID Sensor technology
δύο (2) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-ION Mobility Spectrometry
(IMS) Sensor Technology,
για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
/Πυροσβεστικού Σώματος

(Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά των παρακάτω
ειδών: μία (1) Συσκευή ανίχνευσης Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων με Colorimetric Tubes, δέκα (10)
Σετ ανίχνευσης Βιολογικών Πολεμικών Παραγόντων, δύο (2) Συσκευές ανίχνευσης Ραδιοϊσότοπων, μία (1) Συσκευή
ανίχνευσης και αναγνώρισης Fourier-Tranform infrared Spectroscopy, μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης
Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry, μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης
Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry Gas Chromatograpgy/Mass spectrometry,
τέσσερις (4) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-Electrochemichal & Catalytic Bed Sensor Technology, ένας (1) Ανιχνευτής
Multi-Gas Device-PID Sensor technology και δύο (2) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-ION Mobility Spectrometry (IMS)
Sensor Technology για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικού Σώματος, όπως
αυτά αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων πέντε χιλιάδων είκοσι
πέντε Ευρώ (405.025,00€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει μόνο τιμής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Γενική Διεύθυνση στο
διαδίκτυο (URL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιοι για πληροφορίες

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικό Σώμα
Λεωφόρος Κηφισιάς 37-39
Μαρούσι
151 23
2131331112
Ελλάδα
EL30
www.fireservice.gr
https://www.civilprotection.gr
gdoy.1proc@civilprotection.gr
Πυραγός Δεδεμάδης Δημήτριος
Πυραγός Παπαδέλλη Αναστασία

Είδος αναθέτουσας Αρχής.
Η αναθέτουσα αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικό Σώμα
(Ε.Φ.1047.202.0000000) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση
(Κεντρική Διοίκηση).
Κύρια δραστηριότητα αναθέτουσας Αρχής.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
2344/1995 (Α΄ 212) αποτελεί Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση
και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση
και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω,
καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το
Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά τον
επιχειρησιακό της βραχίονα (άρθρο 104 του Ν. 4249/2014).
Στοιχεία Επικοινωνίας:
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
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1.2. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
1. Η παρούσα σύμβαση πηγάζει από την από 21-08-2020 Συμφωνία επιχορήγησης των ελληνικών
ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής προστασίας (CBRNDET) που υπεγράφη μεταξύ της Γενικής
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας και
της δικαιούχου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από τον Υφυπουργό Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, για δράση στο πλαίσιο Συμφωνίας Προσαρμογής
επιχορήγησης υπ’ αριθ. ECHO/ADAPTATION/2020/833604/EL/CBRNDET/04 ΧΒΡΠ. Η
Συμφωνία αφορά την δράση με τίτλο ECPP-GR-CBRNET/ATH.
2. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προβλέπεται η προμήθεια
εξοπλισμού σε ατομικά μέσα προστασίας και υλικοτεχνική υποδομή, με επιχορήγηση με την
μορφή επιστροφής του 75% των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται στις συμφωνίες) και από τον Τακτικό προυπολογισμού του Ε.Φ.1047.202.0000000
του οικονομικού έτους υπογραφής της σύμβασης και βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 3120989001 «Αγορές
λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού».
3. Διευκρινίζεται ότι ο πληρωμένος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος σύμφωνα
με τη Ευρωπαική Συμφωνία της Δράσης.

1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
1.3.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά μίας (1) Συσκευής ανίχνευσης
Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων με Colorimetric Tubes, δέκα (10) Σετ ανίχνευσης
Βιολογικών Πολεμικών Παραγόντων, δύο (2) Συσκευών ανίχνευσης Ραδιοϊσότοπων, μίας (1)
Συσκευής ανίχνευσης και αναγνώρισης Fourier-Tranform infrared Spectroscopy, μίας (1)
Συσκευής ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman
Spectrometry, μίας (1) Συσκευής ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών
Παραγόντων Raman Spectrometry Gas Chromatograpgy/Mass spectrometry, τεσσάρων (4)
Ανιχνευτών Multi-Gas Device-Electrochemichal & Catalytic Bed Sensor Technology, ενός (1)
Ανιχνευτή Multi-Gas Device-PID Sensor technology και δύο (2) Ανιχνευτών Multi-Gas DeviceION Mobility Spectrometry (IMS) Sensor Technology για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτά αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της
Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων πέντε χιλιάδων είκοσι πέντε
Ευρώ (405.025,00€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής .
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
38430000-8 «Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης» και 38431100-6 «Συσκευές
ανίχνευσης αερίων»
και ο Αύξων Λογαριασμός Εξόδων Οικονομικής Ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού
(Α.Λ.Ε.) είναι: 3120989001 «Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού».
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Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε
είδους και για όσα είδη επιθυμεί ο οικονομικός φορέας.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα είδη σε έναν
προσφέροντα υπό την προϋποθέση ότι πληρείναι το κριτήριο ανάθεσης (κεφ.2.3.1.της
παρούσης).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 502.231,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ σε €: 405.025,00 & ΦΠΑ :
97.206,00).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και η
διάρκεια της σύμβασης δίνεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» της παρούσας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει μόνο τιμής.
1.4. Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τη κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1.4.1. Τις διατάξεις:
• Του Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/τ.Α/27-11-1984), «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την
υποχρέωση επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.1599/1986 (Α’ 75) «Σχέσεις κράτους πολίτη – καθιέρωση νέου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Ν.2065/1992 (Α’ 113) «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
• Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του αρθ. 19 του Ν.3193/2003 (Α’ 266) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ, ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».
• Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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• Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης
της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.
• Του Ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 τ.Α/13-07-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην
εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις
του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ66/Α) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών.
• Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
• Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
• Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
• Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 τ.Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
• Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
• Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4389/16 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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• Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 τΑ΄/7-8-19) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
• Του Ν.4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες
διατάξεις» και ειδικά την παρ.15 του αρθ.181 σύμφωνα με την οποία «Μέχρι την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες
και η διάρθρωση των υπηρεσιών και των οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, οι υπηρεσίες και τα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να
λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
• Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», [Κεφάλαιο 53 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρα 324επ.)].
• Του Ν. 4782 (ΦΕΚ Α 36/9.3.202) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβά σεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το
μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατά ξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την
υγεία».
• Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
• Του Π.Δ. 101/2012 (ΦΕΚ 167 τ. Α/30-08-2012) «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007».
• Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
• Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
• Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α΄/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
• Του Π.Δ.54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής
του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
• Του Π.Δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/29-08-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
• Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/09-07-2019) Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων.
• Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
1.4.2. Τις Αποφάσεις:
• Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-09-2001 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού
επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων» (B΄1209), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)» (Β΄1276), ως ισχύει.
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•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

Υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) κοινή Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας, σχετικά με
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005».
Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους
Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄266), ως ισχύει.
Υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 245 τ.Β΄/06-02-2014) εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με «Παρακράτηση φόρου από τους
φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και
τρόπος απόδοσής του».
Υπ’ αριθ. 18386 οικ.Φ.109.1 (ΦΕΚ 942/τ.Β΄/15-04-2014) Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία Κεντρικών
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος».
Υπ’ αριθ. Π1/542 από 04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).».
Υπ’ αριθ.1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-17) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων & Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του
άρθ.350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
Υπ’ αριθ. 57654/17 (ΦΕΚ 1781 τ. Β΄/23-05-2017) Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.».
Υπ’ αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
σχετικά με «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/458 (Φ.Ε.Κ 3470 τ.Β/13-09-2019) Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Πολιτικής
Προστασίας».
Υπ’ αριθ. 8778 από 14-03-2020 (ΑΔΑ ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ) Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας σχετικά με την αναβίωση ή εξακολούθηση λειτουργίας επιχειρησιακών και διοικητικών
δομών, λειτουργιών και οργάνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και άλλων
οργάνων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους προ της δημοσίευσης του ν.
4662/2020, και μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης του ως άνω νόμο.
Υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-3-2020 Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
(ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 183/16-3-2020).
Υπ’ αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1/19-3-2020 (ΦΕΚ 941/τ.Β΄/20-03-2020) Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού
χαρακτήρα για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος σε υπηρεσιακά όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.17763 οικ. Φ. 109.1 από 0804-2020 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας(ΦΕΚ 1414 /τ Β΄/15-04-2020) και ισχύει.
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•
•

•
•

•
•

Υπ’ αριθ. 57795 οικ. Φ. 702.1 από 29-09-2020 Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με
συγκρότηση Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για υλοποίηση των συμφωνιών επιχορήγησης
των μονάδων CBRNET, GFFFV/THESS, GFFFV/ATH.
Υπ’ αριθ. 65150 οικ. Φ.109.1/17-11-2020 (ΦΕΚ 5052/τ.Β /́ 17-11-2020) Υφυπουργού
Προστασίας του πολίτη σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα
διοικητικού χαρακτήρα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Υπ’ αριθ. 65044 Φ. Επιτροπές 2020 -2021 από 17-11-2020 (ΑΔΑ: Ω22846ΜΤΛΒ-6ΙΒ-1)
Υπαρχηγού Π.Σ., σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπών Πυροσβεστικού Σώματος».
Υπ’ αριθ. 65112 Φ. Επιτροπές 2020 -2021 από 17-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ3Υ946ΜΤΛΒ-Κ0Ζ)
Υπαρχηγού Π.Σ., σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των
υπό προμήθεια ειδών και της παροχής υπηρεσιών και προδικαστικών προσφυγών επί
τεχνικών θεμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος».
Υπ’ αριθ. 10666 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 5296/τ.Β΄/02-12-2020),
σχετικά με: «Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
Υπ’ αριθ. 7708 οικ. Φ.702.1 από 08-02-2021 Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Ορισμός
οργανικών μονάδων του Π.Σ. για την στελέχωση των Ελληνικών Μονάδων του Ευρωπαικού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».

1.4.3. Το υπ’ αριθ. 2/49106/0026 από 17-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ5Η-7ΔΘ) έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης
Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
«Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
1.4.4. Το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471-2018/10001 από 31-05-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας/ Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, σχετικά με «Έκδοση Πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ.2 του
Ν.4412/2016».
1.4.5. Το υπ’ αριθ. 1 από 17-11-2020 Πρακτικό Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για υλοποίηση των
συμφωνιών επιχορήγησης των μονάδων CBRNET, GFFFV/THESS, GFFFV/ATH.
1.4.6. Το υπ’ αριθ. 9 από 3-2-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Διεύθυνσης Προμηθειών με το οποίο ζητήθηκε η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.
1.4.7. Το υπ’ αριθ. 26 από 17-03-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προμηθειών/ Τμήμα
Τεχνικών Προδιαγραφών προς την Διεύθυνση Προμηθειών/ Τμήμα Προγραμματισμού & Συντονισμού
σχετικά με «Διαβίβαση τεχνικών προδιαγραφών για τη προμήθεια εξοπλισμού που αφορά τιςσυμφωνίες
επιχορήγησης των ελληνικών ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικήςπροστασίας (CBRNDET, GFFFV/ATH,
GFFFV/THESS)».
1.4.8. Το υπ’ αριθ. 18 από 24-03-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων
Α.Π.Σ./ Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών.
1.4.9. Την υπ’ αριθ. 2612 από 13-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Διατάκτη, με την οποία
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους πέντακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα ενός ΕΥΡΩ
(502.231,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού εξόδων
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ειδικός φορέας ΕΦ1047-202-0000000 Λογαριασμού 6ου βαθμού
3120989001 οικ.έτος 2021 για την προμήθεια λοιπών μηχανημάτων & εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιηθούν από την Διεύθυνση αντιμετώπισης καταστροφών του Π.Σ.
1.4.10. Την ανάγκη προμήθειας με αγορά οργάνων και συσκευών ανίχνευσης και ανάλυσης καθώς επίσης
και συσκευών ανίχνευσης αερίων, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/
Πυροσβεστικού Σώματος.
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1.4.11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
1.4.12. Το γεγονός ότι χρήζει επιτακτική η ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των υποστηρικτικών
υπηρεσιών, επιχειρησιακών δομών και εκσυχρονισμός των λειτουργιών του Πυροσβεστικού Σώματος,
προς υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και κάλυψης των αυξημένων αναγκών του Πυροσβεστικού
Σώματος για την προμήθεια της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων, καθώς αποτελούν κρίσιμα τεχνικά
συμπληρωματικά υλικά για την αποτελεσματική επιχειρησιακή δράση των ομάδων επέμβασης του
Πυροσβεστικού Σώματος, προς χάρη της προστασίας του κοινωνικού συνόλου.
1.4.13. Η από 21-08-2020 Συμφωνία επιχορήγησης για δράση στο πλαίσιο Συμφωνίας Προσαρμογής
επιχορήγησης υπ’ αριθ. ECHO/ADAPTATION/2020/833604/EL/CBRNDET/04 ΧΒΡΠ μεταξύ της
Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπήκαι αφετέρου της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών είναι η 21-6-2021 και ώρα 15:00
μ.μ. (αρθ.121 Ν. 4412/16).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, από την επομένη της
ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

12-5-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12-5-2021

08:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21-6-2021

15:00

-

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

-

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

-

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με
τους ουσιώδεις όρους της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (Β1,Β2 & Β3)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

1.6. Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 0705-2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό εσωτερικής
αναφοράς 2021-061668 (με προσωρινό αριθμό αναφοράς 21-244873-001)

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.
-

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 106680
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ με ΑΔΑ: 6Λ0Ο46ΜΤΛΒ-9ΟΑ
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.fireservice.gr στην διαδρομή: Συμβάσεις - Διαβουλεύσεις 
Συμβάσεις Προμηθειών  Άνω των ορίων, την 12-5-2021 στη διεύθυνση (URL):
https://www.civilprotection.gr/el: την 12-5-2021.

1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης.
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Γενικές Πληροφορίες
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2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2021-061668 και προσωρινό αριθμό αναφοράς 21244873-001 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει αποσταλεί για δημοσίευση
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]. (Παράρτημα Γ΄)
3. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής και συγκεκριμένα “Υποδείγματα
Εγγυητικών Επιστολών” (Παράρτημα Β΄), “Τεχνικές Προδιαγραφές” (Παράρτημα Δ΄),
“Υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς” (Παράρτημα Ε΄) που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής,
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
5. το “Σχέδιο σύμβασης” (Παράρτημα ΣΤ΄).
2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων.
1.

2.

3.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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 έξι (6) ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσμιών.
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4.

Η Αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε αιτήματα που θα έχουν υποβληθεί: α) με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και εκτός
πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., β) που θα έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα.

2.1.4. Γλώσσα.
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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.1
497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο (άρθ. 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την
παρ. 8 περ. α του άρθ. 43 του ν. 4605/2019).
Επιτρέπεται η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται εντός της τεχνικής προσφοράς στην αγγλική, 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.
2.1.5. Εγγυήσεις.
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. της παρούσας εκδίδονται από
πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ (Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων) και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.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.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου και συντάσσονται σύμφωνα με το
Παράρτημα Β΄ της παρούσας.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας
Διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2. Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια ποιοτικής επιλογής
2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής.
1.

2.

3.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα µέλη αυτών
που είναι εγκατεστημένα σε:
α. Κράτος - µέλος της Ένωσης.
β. Κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.).
γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ. Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων υποχρεούνται να πράξουν τούτο εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής.
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2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, η οποία καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
προ Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυοποίηση, [για παράδειγμα για το σύνολο των ειδών της
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εκατό Ευρώ και πενήντα λεπτών
(8.100,50 €)], σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β1 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας
Διακήρυξης. Για τους προμηθευτές που θα καταθέσουν προσφορά για κάποιο/α από τα
επιμέρους είδη, θα κατατεθεί (1) μία εγγυητική επιστολή για αυτό/ά το/α είδος/είδη, το
ποσό της οποίας θα αντιστοιχεί στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του/των είδους/ών
προ Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της
σύμβασης (το δικαίωμα προέρεσης εφαρμόζεται κατά περίπτωση).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 2007-2022 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής
δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με το άρθρο 35 του Ν.4129/13, εφόσον απαιτείται. Για τα προηγούμενα στάδια της
κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι
περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή
ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται
στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης
της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή
ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή
αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παρ. 2.2.3. έως 2.2.8., δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
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(άρθ. 73 και 74 ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 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 της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (EE 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 (EE L192 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 (EE 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 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 απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 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 υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα της παρούσας παραγράφου γίνονται
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

αποδεκτά

2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης,
Τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα των εδαφίων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου
2.2.3.2. γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολή τους, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους.
Αν 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.
Δεν αποκλείεται ο 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 (άρθ. 73 παρ. 2
τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016).
ή/και
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ

19

21PROC008591350 2021-05-12

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

(άρθ. 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθ. 39
του ν. 4488/2017).
Το αποδεικτικό μέσο του (γ) εδαφίου της παρούσας παραγράφου 2.2.3.2. γίνεται
αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 18 του Ν.4412/2016 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 (άρθ. 18 παρ. 5 του ν.
4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 107 περ. 1 του ν. 4497/2017).
(β)

Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.

Το αποδεικτικό μέσο του (β) εδαφίου της παρούσας παραγράφου 2.2.3.3 γίνεται
αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
(γ)

Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.

(δ)

Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα.

(ε)

Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα.

(στ) Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
(ζ)

Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας.
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(η)

Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

(θ)

εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας
παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος
αποκλεισμού).
Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου
αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού].
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας 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.
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. περ. (γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2.2.3.8. 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.
2.2.3.9. Οι ενώσεις προσώπων αποκλείονται, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος
της.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας (άρθρο 75 του Ν. 4412/16).
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού (ισχύει, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς
Φορείς).
2.2.5. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια.
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών του οικονομικού φορέα, για τα τρία τελευταία έτη που έχει γίνει εκκαθάριση, ίσο ή
μεγαλύτερο με το 1/3 του αθροίσματος της εκτιμώμενης αξίας των ειδών για τα οποία
υποβάλλει προσφορά, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ: αριθμός ετών
(.......) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (…). Σε περίπτωση μη
τήρησης εγκεκριμένων και δημοσιευμένων ισολογισμών απαιτούνται αντίγραφα ισοζυγίων ή
αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα δηλώσει στοιχεία βάσει
ισολογισμών ή φορολογικών δηλώσεων για όσο χρόνο λειτουργεί αναφέροντας την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητες της.
2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη.
2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Βάση των παρ. 1 & 2 του αρθ.82 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης καθώς και τα εργοστάσια κατασκευής, οφείλουν να
συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Δ’ «Τεχνικές Προδιαγραφές».
2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.
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Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5.) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς (άρθρο 78 του Ν.
4412/16). Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.
2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3. και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. και
2.2.7. της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν.
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ΄, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται
έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
σύμφωνα με το άρθρο 79Α «Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης του.
Ν.4412/16.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα.
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Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1. έως 2.2.8. κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.
3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.5.- 2.2.6.).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2. και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3. οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1. απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.,
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2. και 2.2.3.3. περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος,
που να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας
“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).
γ) για τις περιπτώσεις της παράγραφου 2.2.3.2. περ. (γ), πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παράγραφο 2.2.3.2. περ. (γ) [περ. γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 80 του N.4412/16], αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά
με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί
να αντικαθίστανται 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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄
της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) Για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον
ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό
των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής
του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το
πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών,
που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την
έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν
δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται,
ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην
περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 3414/2005» και
στ) Για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016.
Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και
τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα
(λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η
υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα
από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013).
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν
από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της
παρ. 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς της τελευταίας
τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης εγκεκριμένων και δημοσιευμένων ισολογισμών,
αντίγραφα ισοζυγίων ή αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων). Εάν η επιχείρηση
λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα δηλώσει στοιχεία βάσει ισολογισμών ή
φορολογικών δηλώσεων για όσο χρόνο λειτουργεί, αποδέικνύοντας την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητες της. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο,
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6. Δεν
εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά όπως
αναφέρονται στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016, κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Δ΄
«Τεχνικές προδιαγραφές».
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία,
να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ),
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις 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
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς
τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, 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.
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθ. 83 ν.
4412/2016) που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
Β.8. 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.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό (άρθ. 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ως άνω δέσμευση
θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου,
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

2.3. Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης.
Κριτήριο ανάθεσης της εκάστοτε Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
2.4. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών.
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος και
για όσα είδη επιθυμεί ο οικονομικός φορέας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
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ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παρ. 1.5.), στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως
στα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β΄/0206-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε
άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) έναν (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα.

30

21PROC008591350 2021-05-12

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

β) έναν (υπο)φάκελο* με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα].
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι
τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς
μπορούν να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο
της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής - οικονομικής προσφοράς (άρθρο
15, παρ. 1.2.2.1 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017).
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
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τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί
από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα
των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και
στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί,
σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης. (Παράρτημα Γ΄)
 Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες οδηγίες- ανακοίνωση
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ESPD)” στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://espdint.eprocurement.gov.gr/
 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Το ΕΕΕΣ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β1 του
Παραρτήματος Β΄ της παρούσας και προσκομίζεται σε έντυπη μορφή
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(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, σύμφωνα
με το άρθρο 78 του Ν.4412/16, ο οικονομικός φορέας, που υποβάλλει προσφορά
επισυνάπτει χωριστό-α έντυπο-α Ε.Ε.Ε.Σ., ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο-α από τονους οικονομικό-ους φορέα/εις που θα παράσχει-ουν στήριξη στον προσφέροντα
(σύμφωνα με την κατευθυντήρα οδηγία 23-Μέρος Γ). Το επισυναπτόμενο χωριστό
Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονομικού φορέα που θα παράσχει στήριξη, υπογράφεται ηλεκτρονικά,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον κατά περίπτωση
εκπρόσωπό του (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016).
 Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της
σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώσει στο
Ε.Ε.Ε.Σ καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που θα προτείνει. Σ’ αυτή την
περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά, επισυνάπτει χωριστό-α
έντυπο-α Ε.Ε.Ε.Σ., ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο-α από τον-ους υπεργολάβο-ους.Το
επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, υπογράφεται ηλεκτρονικά,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής και συμπληρώνεται ως προς τα
μέρη I, II, III. Το Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, υπογράφεται, από τον κατά περίπτωση
εκπρόσωπό του (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016).
2.4.3.2.

Τεχνική προσφορά

H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος Δ΄ της Διακήρυξης, , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως
άνω Παράρτημα.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,
σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προσφορές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
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.pdf και προσκομίζονται, εντός σφραγισμένου φακέλου, κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
2.4.4. Περιεχόμενα
Φακέλου
«Οικονομική
υποβολής οικονομικών προσφορών.

Προσφορά»/Τρόπος

σύνταξης

και

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί
ποινή απορρίψεως η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. [*(υπο)φάκελος:
κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα].
Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.3. και το Παράρτημα Ε΄ της παρούσας,
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι τιμές θα
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, αριθμητικώς και
ολογράφως, της προσφερόμενης τιμής υπερισχύει, η τιμή ολογράφως.
Δεδομένου ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η
οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο* “οικονομική
προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη
και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο
Παράρτημα Ε΄της παρούσας) σε μορφή pdf και προσκομίζονται, εντός σφραγισμένου
φακέλου, κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της οικονομικής προσφοράς του
προσφέροντος υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν εντύπως
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ηλεκτρονική του υπογραφή.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3
% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 % κατά την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.
4412/2016 όπως αναφέρεται στην παρ. 5.1.2 της παρούσας διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν
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δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου
102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος πληρωμής
που περιγράφεται στην παρ. (5.1.1) της παρούσας διακήρυξης.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους και για όσα
είδη επιθυμεί ο προμηθευτής.
Στην περίπτωση που στην προσφερόμενη τιμή, δεν περιλαμβάνεται οποιασδήποτε μορφής
κράτηση ή άλλη επιβάρυνση, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, ή σε
περίπτωση απαλλαγής από το ΦΠΑ, τότε αυτό θα αιτιολογείται επαρκώς από τον
προμηθευτή, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, εντός του φακέλου της
οικονομικής προσφοράς του.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, θα
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές, πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
ΤΙΜΕΣ
- Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις.
α) Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας
εταιρίας.
β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.E.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης
με την ΕΕ οφείλουν με έγγραφο (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο) να δηλώσουν με την
προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για
εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ)

Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντων προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ,
την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ, Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία και
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κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω
Πρωτόκολλα του Π.Ο.E. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης
Τελωνειακής Ένωσης.
2.4.5.

Χρόνος ισχύος προσφορών.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση
της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους
είτε όχι.

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών.
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνική προσφορά), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2. (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3. περ.γ της
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης.
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.
3.1.1. Ηλεκτρονική και αποσφράγιση προσφορών.
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» στις 25-06-2021 και ώρα
10:00.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει με πρόσκληση η αναθέτουσα αρχή.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Γ.Δ.Ο.Υ. / Διεύθυνση Προμηθειών / Α’ Τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων
Συμβάσεων, στην Λεωφ. Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι και επιτρέπεται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
Ν. 4412/2016.
Τα επιμέρους στάδια αποσφράγισης για την παρούσα διακήρυξη, η οποία αποτελεί ανοικτή
διαδικασία, έχουν ως εξής:
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α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, και σε περίπτωση έντυπων
φακέλων μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά σε περίπτωση
έντυπων φακέλων μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από πρόσκληση κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των
τεχνικών προσφορών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την ως άνω Επιτροπή, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, και για
όσους τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από πρόσκληση και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται. Σε περίπτωση εντύπων φακέλων, αυτοί τηρούνται από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν και
κατόπιν επιστρέφονται.
Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση εντύπων φακέλων, αντί της μονογραφής
που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού
μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών.
Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και
ανεξαρτήτως διαδικασίας (όπως στην παρούσα διακήρξη), αποσφραγίζονται οι φάκελοι
δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα
τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση από την αναθέτουσα αρχή, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της παρ.3.1.1. της παρούσας
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της
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«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 360
του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης
ενσωματώνονται ομοίως στην ενωτέρω ενιαία απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου.
3.2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.8. αυτής.
3.2.2. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
3.2.3. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
3.2.4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της
παραγράφου 3.2.1. αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
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παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.Το παρόν εφαρμόζεται και στις
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του
Ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
3.2.5. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8. (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
3.2.6. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
3.2.7. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. - 2.2.8. της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
3.2.8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.4. και τη διαβίβαση
του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης,
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 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 ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό
(κατά περίπτωση) και ως εξής: Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της γνωμοδότησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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Εφόσον τα δικαιολογητικά προσωρινής αναδόχου ζητηθούν μετά την 1-6-2021, θα εφαρμοστούν οι
διατάξεις τπο άρθρου 103, όπως τροποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021.
Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών) και 3.2.(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και ιδίως κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει
η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να
γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 4412/16.
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
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση,
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/16 και
της παρ. 3.2.6. της παρούσας και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και τη προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.2. (αρθ.103
του Ν.4412/16) για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο τιμής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
106.
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3.4. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθ.361 του ν.4412/2016).
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β΄/02-06-2017)
Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του
ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
•

κοινοποιούν την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο
οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής,σύμφωνα με τα
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προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και
στην περ. α της παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
•

διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) το αργότερο εντός δέκα
(10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της
επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
αρ. 365 του ν. 4412/2016, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις
απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την
προδικαστική προσφυγή πράξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και στην παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν
μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια
της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν
από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής . Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά .
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν.
4412/2016.
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3.5. Ματαίωση Διαδικασίας.
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
4.1. Εγγυήσεις (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας).
4.1.1. Εγγύηση συμμετοχής
Αφορά το δικαίωμα συμμετοχής/ Αποτελεί κριτήριο ποιοτικής επιλογής και αναφέρεται
αναλυτικά στο κεφ. 2.2.2. της παρούσας.
4.1.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 (β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με
το Υπόδειγμα Β2 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας Διακήρυξης 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 σύμβασης 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.
4.1.3. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για κάθε είδος ισχύει ο αναγραφόμενος στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ορισμένα από τα είδη που θα
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προσφερθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας (βλ.
παρ. 5.2.3 (εάν μπεί η παραγραφος) & 6.6 της παρούσας) για το χρονικό διάστημα που
αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Πράρτημα Δ’) αρχομένης από την ημερομηνία
παραλαβής. Το συνολικό ποσό που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης αριθμητικώς
και ολογράφως είναι το 2% της συμβασιοποιημένης αξίας της σύμβασης του/των είδους/ών
μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας είδους,
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της διακήρυξης.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τον απαιτούμενο
συμμόρφωσης του αναδόχου κατά τα προβεπόμενα στην παρούσα.

έλεγχο

της

4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του
Ν.4412/16.
4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης.
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Οι ειδικοί
όροι εκτέλεσης της Σύμβασης τίθενται κατ' εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1. περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί
τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12
ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του
Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του
άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
4.4. Υπεργολαβία.
4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη Σύμβαση/ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης
σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2. της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης (ήτοι
μέρος της ποσότητας του προσφερόμενου είδους), το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης ανά τμήμα (είδος). Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221
του ν. 4412/16.
4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης.
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η 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 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1.1. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, κατά τα
προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α΄. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07252% (0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ,
κατά την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,02072% (0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3%
και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, εφόσον εκδοθεί ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, κατά την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.
4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06216% (0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 Β΄/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.
4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
5.1.3. Επισημαίνεται ότι η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ
της ημερομηνίας συντάξεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.

5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις.
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/16, εφόσον δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση, δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του έχει δοθεί,
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σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.2 της
παρούσας «Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών».
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) η σύμβαση δεν υπογραφεί, 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 παρακάτω κύρωση: ολική
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
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.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.
5.2.3. Μετά την παράδοση των υλικών ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 203 του Ν.4412/16, εφόσον αθέτησε τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καλή
λειτουργία του προϊόντος (βλ.παρ. 4.1.3 & 6.6 της παρούσας).Για την παρακολούθηση της
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα
αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της
τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της
σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του
προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την
συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει
την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο
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άρθρο 4.1.3 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται κατά περίπτωση.
5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή
των άρθρων 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 (Ν.4412/16) οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής
δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης
που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4. Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 24α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και ισχύει. Πριν από την
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1. Χρόνος παράδοσης υλικών.
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
Παραρτήματα Α΄ και Δ΄ της παρούσας. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι για ορισμένα είδη ο
προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί,
σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος και να δοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά
εκπαίδευσης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
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6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
6.2. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών.
6.2.1. H παρακολούθηση και παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16 και τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και του Παραρτήματος ΣΤ΄
της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Δ΄
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο
(οριστικής παραλαβής του υλικού, με παρατηρήσεις ή απόρριψης των υλικών) σύμφωνα
με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,
με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208
του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
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Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές). Ειδικότερα, η παραλαβή των υλικών και η έκδοση
των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός ενός (1) μήνα από την
ημερομηνία παράδοσης ολοκλήρης της ποσότητας στις αποθήκες της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μάνδρα.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο
το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3. Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο
εξωτερικό
Ισχύουν τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016.
6.4. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση.
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
6.5. Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στην παρούσα Διακήρυξη.
6.6. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (εγγύηση καλής λειτουργίας)
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Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για κάθε είδος ισχύει ο αναγραφόμενος στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας κάθε είδους, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη
της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο
ισχύος της, τηρώντας σχετικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, η Επιτροπή Παρακολούθησης γνωμοδοτεί με σύνταξη Πρακτικού,
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης, την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο
οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να
προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο
άρθρο 4.1.3 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
6.7. Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου
6.7.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών
συμβάσεων.
6.7.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται,
ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.7.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την
παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης) (άρ.
132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016).
Ο Αρχηγός
Πυροσβεστικού Σώματος
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανήκει στη Διακήρυξη 5/2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23
Μαρούσι
Τηλ.: 2131331112
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ/
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΗ
(α/α συστημικός
διαγωνισμός 106680)

μία (1) Συσκευή ανίχνευσης Χημικών & Πολεμικών Χημικών
Παραγόντων με Colorimetric Tubes,
δέκα (10) Σετ ανίχνευσης Βιολογικών Πολεμικών
Παραγόντων,
δύο (2) Συσκευές ανίχνευσης Ραδιοϊσότοπων,
μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης FourierTranform infrared Spectroscopy,
μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών &
Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry,
μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών &
Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry
Gas Chromatograpgy/Mass spectrometry,
τέσσερις (4) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-Electrochemichal
& Catalytic Bed Sensor Technology,
ένας (1) Ανιχνευτής Multi-Gas Device-PID Sensor
technology και
δύο (2) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-ION Mobility
Spectrometry (IMS) Sensor Technology

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικό
Σώμα

ECHO/ADAPTATION/2020/833604/EL/CBRNDET/04 από
21-08-2020 συμφωνία επιχορήγησης των ελληνικών
ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής προστασίας (CBRNDET)

Επιχειρησιακό
πρόγραμμα

Είδος

Τιμή τεμαχίου χωρίς
ΦΠΑ

Ποσότητα

Καθαρή αξία με κρατήσεις
χωρίς ΦΠΑ
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Συσκευή ανίχνευσης
Χημικών & Πολεμικών
Χημικών Παραγόντων
με Colorimetric Tubes
Σετ ανίχνευσης
Βιολογικών Πολεμικών
Παραγόντων
Συσκευή ανίχνευσης
Ραδιοϊσότοπων
Συσκευή ανίχνευσης
και αναγνώρισης
Fourier-Tranform
infrared Spectroscopy
Συσκευή ανίχνευσης
και αναγνώρισης
Χημικών & Πολεμικών
Χημικών Παραγόντων
Raman Spectrometry
Συσκευή ανίχνευσης
και αναγνώρισης
Χημικών & Πολεμικών
Χημικών Παραγόντων
Raman Spectrometry
Gas
Chromatograpgy/Mass
spectrometry
Ανιχνευτής Multi-Gas
DeviceElectrochemichal &
Catalytic Bed Sensor
Technology
Ανιχνευτής Multi-Gas
Device-PID Sensor
technology
Ανιχνευτής Multi-Gas
Device-ION Mobility
Spectrometry (IMS)
Sensor Technology

4.000,00 €

1

4.000,00 €

1.000,00 €

10

10.000,00 €

24.280,00 €

2

48.560,00 €

55.000,00 €

1

55.000,00 €

82.000,00 €

1

82.000,00 €

125.265,00 €

1

125.265,00 €

2.550,00€

4

20.000,00 €

1

20.000,00 €

25.000,00 €

2

50.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV

10.200,00

405.025,00 €

Ο εκάστοτε εν ισχύ Φ.Π.Α.
38430000-8 «Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης» και
38431100-6 «Συσκευές ανίχνευσης αερίων»
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(Όπως ορίζεται
αναλυτικά στο
Παράρτημα «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της
παρούσας)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

• Δράση με τίτλο ECHO/ADAPTATION/2020/833604/EL/CBRNDET/04 [2108-2020 συμφωνία επιχορήγησης των ελληνικών ευρωπαϊκών μονάδων
πολιτικής προστασίας (CBRNDET)]
• Επιχορήγηση ποσοστού έως 75% του συνολικού καθαρού ποσού (το ΦΠΑ
μη επιλέξιμο)
• Και από τον Τακτικό προυπολογισμό το υπόλοιπο ποσό

Για όλα τα είδη

Τρεις (3) μήνες

Με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις Αποθήκες της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής (Κωδικός NUTS: EL30)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παράδοσης

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΑTΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %

ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
.

• 0,07252%
Ανάλυση: 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ,
κατά το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 τΑ΄ 01-04-2019).
• 0,02072%
Ανάλυση: 0,02% υπέρ του Δημοσίου στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με
χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, εφόσον εκδοθεί ΚΥΑ
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, κατά την
παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
• 0,06216%
Ανάλυση: 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, κατά
την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.
4% επί του καθαρού ποσού της αξίας του είδους και θα παρακρατείται κατά την
πληρωμή (άρθρο 64, Ν.4172/2013)
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Ο Αρχηγός
Πυροσβεστικού Σώματος
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος Π.Σ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23
Μαρούσι
Τηλ.: 2131331112
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr

Ανήκει στη Διακήρυξη 5/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Β1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού
Ιδρύματος ……………………………./ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
- ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............

Ημερομηνία έκδοσης:……………
ΕΥΡΩ:……………..

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 2131331112
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ. ................. 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 .............................. (και ολογράφως) ……….. υπέρ του
(i)
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ................................................................ ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) ................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ...................................................
(διεύθυνση) .....................................
β) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ...................................................
(διεύθυνση) .....................................
γ) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ...................................................
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(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 τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό /
ημερομηνία) ............... Διακήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/
Πυροσβεστικού Σώματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την…………για
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης για τη προμήθεια με αγορά
.............................................(για το/α είδος/οι…..) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της
συνολικής εκτιμώμενης αξίας του, χωρίς Φ.Π.Α. μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ......................................................... (Σημείωση για την
Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερος
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη) ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Β2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
.................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............

Ημερομηνία έκδοσης:……………
ΕΥΡΩ:……………..

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 2131331112
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr
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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
ΕΥΡΩ ........... (και ολογράφως) ……….. υπέρ του:
(i) [σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
............................................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(ii) [σε
περίπτωση
νομικού
προσώπου]:
(πλήρη
επωνυμία)
..........................................................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
ένωσης ή κοινοπραξίας,για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της υπ’ αριθ.
...................σύμβασης, για τη προμήθεια με αγορά ...................................................... σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. ................... Διακήρυξη Α.Π.Σ. (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
την………………) για το τμήμα/είδος….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. ……… ΕΥΡΩ.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

σ'

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Β3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
.................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............

Ημερομηνία έκδοσης:……………
ΕΥΡΩ:……………..

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 2131331112
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ................. ΠΟΣΟΥ ...................ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ ........... (και ολογράφως) ……….. υπέρ του:
(i) [σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
............................................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ..........................................................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης
ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της, με αριθμό
σύμβασης …………..,
που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια
……………………………………….. (αριθ. Διακήρυξης ……., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την………………,για το/α είδος/είδοι ….)
προς κάλυψη αναγκών του
………………………………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το δύο επί της εκατό (2,0 %) της
συνολικής συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………….. ΕΥΡΩ.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε
πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μέχρι την …………. Μετά την ημερομηνία αυτή, γίνεται αυτοδίκαια
άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. (Σημείωση για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος, θα
πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών, όπως
αυτό ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ο Αρχηγός ΠΣ
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23
Μαρούσι
Τηλ.: 2131331112
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr

Ανήκει στη Διακήρυξη 5/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []Αριθμός προκήρυξης
στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει
να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:
ΚΗΜΔΗΣ])www.promitheus.gov.gr

(π.χ.

www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ

Προκήρυξης

στο

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
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PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού ΣώματοςΑ.Φ.Μ., εφόσον
υπάρχει:090169846Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):www.fireservice.gr Πόλη:Μαρούσι ΑττικήςΟδός
και
αριθμός:Λεωφ.
Κηφισίας
37-39Ταχ.
κωδ.:15123 Αρμόδιος
επικοινωνίας:Δεδεμάδης
ΔημήτριοςΤηλέφωνο:2131331112φαξ:Ηλ.
ταχ/μείο:gdoy.1proc@civilprotection.grΧώρα:GRΠληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης
Τίτλος:Διαγωνισμός για την προμήθεια με αγορά των παρακάτω ειδών: μία (1) Συσκευή ανίχνευσης
Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων με Colorimetric Tubes, δέκα (10) Σετ ανίχνευσης
Βιολογικών Πολεμικών Παραγόντων, δύο (2) Συσκευές ανίχνευσης Ραδιοϊσότοπων, μία (1) Συσκευή
ανίχνευσης και αναγνώρισης Fourier-Tranform infrared Spectroscopy, μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και
αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry, μία (1) Συσκευή
ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry Gas
Chromatograpgy/Mass spectrometry, τέσσερις (4) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-Electrochemichal &
Catalytic Bed Sensor Technology, ένας (1) Ανιχνευτής Multi-Gas Device-PID Sensor technology και
δύο (2) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-ION Mobility Spectrometry (IMS) Sensor Technology Σύντομη
περιγραφή:
Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά των
παρακάτω ειδών: μία (1) Συσκευή ανίχνευσης Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων με
Colorimetric Tubes, δέκα (10) Σετ ανίχνευσης Βιολογικών Πολεμικών Παραγόντων, δύο (2) Συσκευές
ανίχνευσης Ραδιοϊσότοπων, μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Fourier-Tranform infrared
Spectroscopy, μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών
Παραγόντων Raman Spectrometry, μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών &
Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry Gas Chromatograpgy/Mass spectrometry,
τέσσερις (4) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-Electrochemichal & Catalytic Bed Sensor Technology, ένας
(1) Ανιχνευτής Multi-Gas Device-PID Sensor technology και δύο (2) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-ION
Mobility Spectrometry (IMS) Sensor Technology για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας /Πυροσβεστικού Σώματος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων πέντε χιλιάδων
είκοσι πέντε Ευρώ (405.025,00€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα (εάν υπάρχει):Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

%

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ναι / Όχι

Ταυτότητα της οντότητας

Τύπος ταυτότητας

-

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας

Ναι / Όχι

Ταυτότητα της οντότητας

Τύπος ταυτότητας

-

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των
λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Ναι / Όχι

..

-

-
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

..
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

-
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

..

-

-
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Ναι / Όχι
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

-
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

93

21PROC008591350 2021-05-12

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
II έως V 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
αναφέρονται, εκτός εάν:
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α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν [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] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή

Ο Αρχηγός ΠΣ
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2132157762 – Fax: 2107407962
Email: aps.diteyyp.prodia@psnet.gr

Ανήκει στη Διακήρυξη 5/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ανιχνευτής Multi-Gas Device- ΙΜS Combat War agent technology
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την
προμήθεια Ανιχνευτή Multi-Gas Device-- ΙΜS Combat War agent technology που θα χρησιμοποιηθεί από
τις ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ.
2. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
2.2. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, θα
απορρίπτεται.
2.3. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο κάθε φορητός ανιχνευτής αέριων παραγόντων χημικού πολέμου (CWA), τοξικών βιομηχανικών
χημικών αερίων (TIC), θα πρέπει:
3.1. Να διαθέτει κατάλληλη οθόνη τύπου LCD, για τον χειρισμό του οργάνου, και την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων.
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3.2. Να είναι έτοιμος εντός 2 λεπτών από την ενεργοποίησή του.
3.3. Να έχει βάρος μικρότερο από 800 g με τις μπαταρίες του.
3.4. Να φέρει πιστοποίηση MIL-STD-810G και MIL-STD-461F.
3.5. Να πραγματοποιεί ανίχνευση με τεχνολογία φασματομετρίας ιόντων χωρίς την χρήση ραδιενεργούς
πηγής.
3.6. Να παρέχει, με δειγματοληψία αέρα διάρκειας 5sec, ταυτόχρονη ανίχνευση αερίων χημικού πολέμου
(VX, VXR, GD, GF, GA, GB, HD, L, HN3,) και βιομηχανικών – τοξικών αερίων συμπεριλαμβανομένων
(BCl3, CS2, B2H6, HCl, H2S, CH6N2, HBr, CH2O, Cl2, F2, HF, HNO3, SO2, SOCl2, AC, CG, CK)
εντός 10 δευτερολέπτων και σε επίπεδα IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health).
3.7. Να καθορίζει, κατά την ανίχνευση, τουλάχιστον τον παράγοντα ή τον τύπο του, την κλάση, την
συγκέντρωση και την δόση χημικής έκθεσης.
3.8. Να μπορεί να παράσχει ανίχνευση μόνο αερίων χημικού πολέμου, εάν απαιτηθεί.
3.9. Να διαθέτει οπτική και ακουστική ειδοποίηση εάν ανιχνεύεται χημική ουσία.
3.10. Να τροφοδοτείται από μία ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion ή NiMH.
3.11. Να συνοδεύεται από ένα (1) φορτιστή μπαταρίας για 220V.
3.12. Να λειτουργεί και με κοινές μπαταρίες τύπου ΑΑ, τοποθετημένες σε κασέτα που θα παρασχεθεί με
την συσκευή, για τουλάχιστον 70 ώρες.
3.13. Να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασία -30 ° C έως + 55 ° C και με υγρασία έως 100%.
3.14. Να μπορεί να καταγράφει εσωτερικά τα αποτελέσματα της ανίχνευσης για τις προηγούμενες
τουλάχιστον 70 ώρες λειτουργίας.
3.15. Να διαθέτει δείκτη στάθμης φόρτισης μπαταρίας και κατάστασης λειτουργίας.
3.16. Ο χρόνος αυτοκαθαρισμού μετά από επιτυχή ανίχνευση να μην υπερβαίνει τα 30sec.
3.17. Να συνοδεύεται από κατάλληλη θήκη για την στήριξη της συσκευής σε εξάρτηση.
3.18. Να συνοδεύεται από τεστ επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας.
3.19. Τα αναλώσιμα λειτουργίας θα πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 250 ωρών με την συσκευή
σε πλήρη λειτουργία.
3.20. Να μην απαιτεί βαθμονόμηση για την ορθή λειτουργία του.
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το προσφερόμενο όργανο ανίχνευσης θα πρέπει:
4.1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
4.2. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
4.3. Να είναι κατασκευαστικού οίκου που διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001
4.4. Να φέρει σήμανση CE.
4.5. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης για
δύο (2) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση στο
διάστημα αυτό να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στον ανιχνευτή, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση. Σε περίπτωση που απαιτείται κατά την διάρκεια της εγγύησης η αποστολή της συσκευής στο
εργοστάσιο Κατασκευής, όλα τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
4.6. Να υποστηρίζεται από τεχνικό τμήμα ικανό να παρέχει τεχνική υποστήριξη.
4.7. Να παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία.
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
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5.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
5.2. Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης συσκευής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
5.3. Δήλωση Συμμόρφωσης CE.
5.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας εταιρίας.
5.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης του οργάνου για δύο
(2) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση στο
διάστημα αυτό να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στον ανιχνευτή, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση.
5.6. Αποδεικτικά ύπαρξης εξουσιοδοτημένου service στην Ελλάδα.
5.7. Δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
6.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
6.2. Η παράδοση ολοκλήρου της ποσότητας να γίνει εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της
σύμβασης.
6.3. Η συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
6.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει αδαπάνως το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, στις
λειτουργίες του συστήματος για μία (1) εργάσιμη ημέρα.
6.5. Η παραλαβή να γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
6.6. Τυχόν απαιτήσεις για παροχή πιστοποιητικού τελικού χρήστη θα πρέπει να δηλωθούν στην
προσφορά.
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα

16/04/2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών

Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ.

Σάββας Γαβαλάς
Πύραρχος

Λυβιάκη Μαρία
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ανιχνευτής Multi-Gas Device-Electrochemical & Catalytic Bead Sensor Technology
8. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την
προμήθεια Ανιχνευτών Multi-Gas Device-Electrochemical & Catalytic Bead Sensor Technology που θα
χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ.
9. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
9.1. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
9.2. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.
9.3. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το κάθε φορητό όργανο ανίχνευσης αερίων θα πρέπει:
10.1. Να διαθέτει ψηφιακή φωτιζόμενη οθόνη για τη συνεχή και ταυτόχρονη μέτρηση - ένδειξη όλων των
μετρούμενων συγκεντρώσεων, διαθέτοντας και ενδείξεις για υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
και ελαττωματικής λειτουργίας. Να υπάρχουν ενδείξεις για την επόμενη απαιτούμενη βαθμονόμηση του
κάθε αισθητήρα καθώς και για την περίπτωση που κάποιος από αυτούς χρειάζεται αντικατάσταση.
10.2. Να φέρει οπτικό και ακουστικό συναγερμό που θα ενεργοποιείται όταν οποιοδήποτε από τα
μετρούμενα αέρια φθάσει τα πρώτα τοποθετημένα όρια συναγερμού.
10.3. Να διαθέτει αντλία και κατάλληλο σωλήνα, μήκους 10 τουλάχιστον μέτρων, για λήψη μετρήσεων σε
περιορισμένους χώρους.
10.4. Να έχει δείκτη προστασίας από σκόνες και υγρά ΙΡ 67 ή ανώτερο.
10.5. Να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, πιστοποιημένο κατά ATEX, κατάλληλο για ζώνη 0.
10.6. Να τροφοδοτείται από μία ενσωματωμένη μπαταρία επαναφορτιζόμενη Li-ion ή NiMH.
10.7. Να συνοδεύεται από ένα (1) φορτιστή μπαταρίας για 220V και ένα (1) φορτιστή αυτοκινήτου.
10.8. Να συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και Αγγλικά.
11. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
11.1. Θα προσφερθούν συνολικά τέσσερεις (4) ανιχνευτές εκ των οποίων:
11.1.1. Οι δύο (2) ανιχνευτές θα έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης τουλάχιστον πέντε (5) αερίων (ο
καθένας) συγχρόνως.
11.1.1.1. Ο πρώτος θα φέρει αισθητήρες:
•
CatEX-LEL
•
O2
•
CO
•
NH3
11.1.1.2. Ο δεύτερος θα φέρει αισθητήρες:
•
CatEX-LEL
•
O2
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•
H2S
•
H2
•
PH3
11.1.2. Οι δύο (2) ανιχνευτές θα έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης τουλάχιστον επτά (7) αερίων (ο
καθένας) συγχρόνως.
11.1.2.1. Ο πρώτος θα φέρει αισθητήρες:
•
CatEX-Full Range
•
O2
•
Cl2
•
H2S
•
COCL2
•
C6H6
11.1.2.2. Ο δεύτερος θα φέρει αισθητήρες:
•
CatEX-Full Range
•
O2
•
CO
•
C2H2
•
HCN
•
HCL
•
Υδροφθορικό Οξύ
Σε περίπτωση που κάποιες από τις ανωτέρω διαμορφώσεις δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν λόγω του
είδους των αισθητήρων, δύναται να προσφερθεί επιπλέον συσκευή με τους αισθητήρες που δεν θα
περιληφθούν στις ανωτέρω τέσσερεις διαμορφώσεις.
12. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα προσφερόμενα όργανα ανίχνευσης θα πρέπει:
12.1. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή τους.
12.2. Να κατασκευάζονται από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
12.3. Να φέρουν σήμανση CE.
12.4. Να υποστηρίζονται τεχνικά από εξουσιοδοτημένο service στην Ελλάδα.
12.5. Να καλύπτονται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης
για τρία (3) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση
στο διάστημα αυτό :
•
να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στη συσκευή, η οποία δεν οφείλεται σε κακή
χρήση,
•
να αντικαθιστά οποιουσδήποτε αισθητήρες χρειαστούν αντικατάσταση,
•
να εκτελεί την ανά εξάμηνο ή ετήσια απαιτούμενη βαθμονόμηση των αισθητήρων.
12.6. Να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία.
13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
13.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
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από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
13.2. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων συσκευών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
13.3. Δήλωση Συμμόρφωσης CE.
13.4. Τα πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας.
13.5. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας εταιρίας.
13.6. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης των οργάνων
ανίχνευσης αερίων για τρία (3) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής),
έχοντας την υποχρέωση στο διάστημα αυτό :
•
να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στον ανιχνευτή, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση,
•
να αντικαθιστά οποιουσδήποτε αισθητήρες χρειαστούν αντικατάσταση,
•
να εκτελεί την ανά εξάμηνο ή ετήσια απαιτούμενη βαθμονόμηση των αισθητήρων.
13.7. Αποδεικτικά ύπαρξης εξουσιοδοτημένου service στην Ελλάδα.
13.8. Δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
14.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
14.2. Η παράδοση ολοκλήρου της ποσότητας να γίνει εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της
σύμβασης.
14.3. Η παραλαβή να γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης, ολοκλήρου της
ποσότητας.
15. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα

16/04/2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών

Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ.

Σάββας Γαβαλάς
Πύραρχος

Λυβιάκη Μαρία
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ανιχνευτής Multi-Gas Device-ION Mobility Spectometry (IMS) Sensor Technology
16. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την
προμήθεια Ανιχνευτή Multi-Gas Device- ION Mobility Spectometry (IMS) που θα χρησιμοποιηθεί από τις
ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ.
17. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
17.1. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
17.2. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.
17.3. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
18. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο κάθε φορητός ανιχνευτής αέριων παραγόντων χημικού πολέμου (CWA) και τοξικών βιομηχανικών
αερίων (TIC) στο πεδίο, θα πρέπει:
18.1. Να φέρει πιστοποίηση MIL-STD-810G και MIL-STD-461G .
18.2. Να πραγματοποιεί ανίχνευση και ταξινόμηση πεδίου χημικών παραγόντων πολέμου (CWA) και
τοξικών βιομηχανικών χημικών ουσιών (TIC) με τεχνολογία ανοικτού βρόχου IMS (Ion Mobility
Spectrometry) φασματομετρία κινητικότητας ιόντων μέσω αισθητήρων ορθογώνιας ανίχνευσης.
18.3. Να διαθέτει μεγάλη ενσωματωμένη βιβλιοθήκη με φάσματα ουσιών για τις οποίες να δίνει
πληροφορίες όπως ονομασία και κλάση, αριθμούς CAS και UN, απόχρωση και οσμή, πτητικότητα κλπ. Να
υπάρχει δυνατότητα για προσθήκη στη βιβλιοθήκη και τυχόν νέων ουσιών από το χρήστη.
18.4. Να έχει ικανότητα ανάλυσης ατμών για όλες τις κατηγορίες ελεγχόμενων ουσιών (ουσίες χημικού
πολέμου, τοξικά βιομηχανικά χημικά)
18.5. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία με συνεχή ροή αέρα.
18.6. Να διαθέτει συνεχή δειγματοληψία και να μην απαιτεί διαδικασίες δειγματοληψίας με πρόδρομες ή
συνοδές εργασίες όπως ξήρανση φίλτρων, μεμβράνες και κόσκινα για πρόσθετα χημικά.
18.7. Να διαθέτει λειτουργία γραφικής απεικόνισης τάσεως που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
εντοπισμό της πηγής διαρροής και τον προσδιορισμό των ορίων της χημικής ρύπανσης.
18.8. Να ανιχνεύει σε λειτουργία ανίχνευσης τοξικών ουσιών/ουσιών χημικού πολέμου τουλάχιστον τις
εξής: Sarin, Cyclosarin, Soman, Tabun, VX, Hydrogen Cyanide, Ammonia, Chlorine, Phosgene, Sulfur
dioxide.
18.9. Να έχει όρια ανίχνευσης της τάξης των ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) για αέρια ίχνη.
18.10. Να εκτελεί αυτόματα βαθμονόμηση της συσκευής χωρίς ενέργεια από τον χρήστη.
18.11. Να εκτελεί αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους παραμένοντας σε λειτουργική κατάσταση καθ’ όλη τη
διάρκεια της αποθήκευσής του χωρίς να χρειάζεται περιοδικές εκκινήσεις.
18.12. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους μέχρι 1,5kg.
18.13. Να διαθέτει τη δυνατότητα για ανίχνευση συγχρόνως ουσιών διαφορετικών κατηγορίων όπως
ουσιών χημικού πολέμου και τοξικών βιομηχανικών ουσιών.
18.14. Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από 0 έως 40oC και σχετική υγρασία από 0 έως 95οC τουλάχιστον.
18.15. Να έχει δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με όμοιες συσκευές και με το Κέντρο Διοίκησης. Η
συσκευή του ανιχνευτή να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό διοίκησης και ελέγχου (command & control)
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προσβάσιμο με οποιαδήποτε συσκευή (tablet, ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο) με ασύρματη
σύνδεση (Wi-Fi) και οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης (browser).
18.16. Να διαθέτει δέκτη GPS για εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης του κάθε χρήστη και ενημέρωση
αυτής σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των μελών της ομάδας και του Κέντρου Διοίκησης. Να έχει τη
δυνατότητα διαμοιρασμού των δεδομένων μέτρησης ασύρματα και σε πραγματικό χρόνο με άλλους
χημικούς ανιχνευτές της ίδιας ομάδας.
18.17. Να έχει δυνατότητα χρήσης τόσο για πραγματικές όσο και προσομοιωμένες καταστάσεις,
ανίχνευσης τοξικών βιομηχανικών ουσιών ή ουσιών χημικού πολέμου, για σκοπούς εκπαίδευσης.
18.18. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD 3,5΄΄ τουλάχιστον.
18.19. Να φέρει ηχητικό και οπτικό συναγερμό.
18.20. Να είναι εύκολο στη χρήση διαθέτοντας μεγάλα κουμπιά, εύχρηστα ακόμη και με χρήση γαντιών.
18.21. Να τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion, από αλκαλικές μπαταρίες του εμπορίου
καθώς και από τάση δικτύου. Να δοθεί το απαραίτητο καλώδιο καθώς και τυχόν άλλα απαιτούμενα
εξαρτήματα. Να υπάρχει ένδειξη στην οθόνη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας.
18.22. O χρόνος συνεχούς λειτουργίας της συσκευής να είναι τουλάχιστον 8 ώρες σε κανονικές
περιβαλλοντικές συνθήκες.
18.23. Να συνοδεύεται από
18.23.1.
Δύο (2) μπαταρίες Li-ion
18.23.2.
Ένα (1) φορτιστή 220V
18.23.3.
Ένα (1) φορτιστή αυτοκινήτου
18.23.4.
Αντάπτορα για αλκαλικές μπαταρίες του εμπορίου
18.23.5.
Τρεις Δοκιμαστικούς σωλήνες
18.23.6.
Σετ τριών φίλτρων
18.23.7.
Βαλιτσάκι αποθήκευσης και μεταφοράς
18.23.8.
Εγχειρίδιο χρήσης
18.23.9.
Αρχικό κιτ αναλωσίμων υλικών δειγματοληψίας και λοιπά αναλώσιμα υλικά που τυχόν
απαιτούνται για τη λειτουργία της συσκευής για διάστημα ενός έτους.
19. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η προσφερόμενη συσκευή θα πρέπει:
19.1. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.
19.2. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
19.3. Να κατασκευάζεται από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
19.4. Να φέρει σήμανση CE.
19.5. Να υποστηρίζεται από τεχνικό τμήμα ικανό να παρέχει τεχνική υποστήριξη. Σε περίπτωση που
απαιτείται κατά την διάρκεια της εγγύησης η αποστολή της συσκευής στο εργοστάσιο κατασκευής, όλα τα
σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
19.6. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή περί της καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη
τουλάχιστον.
19.7. Να παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία.
20. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
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20.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
20.2. Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης συσκευής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
20.3. Δήλωση Συμμόρφωσης CE.
20.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας εταιρίας.
20.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης των οργάνων
ανίχνευσης για δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής.
20.6. Αποδεικτικά ύπαρξης εξουσιοδοτημένου service στην Ελλάδα.
20.7. Δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
20.8. Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του αν απαιτούνται ειδικές άδειες για την
εισαγωγή του προϊόντος στην Ελλάδα. Εφόσον απαιτείται η Υπηρεσία θα συνεργαστεί με τον ανάδοχο
όπου χρειάζεται.
21. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
21.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
21.2. Η παράδοση ολόκληρης της ποσότητας να γίνει εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της
σύμβασης.
21.3. Η συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
21.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει αδαπάνως το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, στις
λειτουργίες του συστήματος για μία (1) εργάσιμη ημέρα.
21.5. Η παραλαβή να γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης, ολοκλήρου της
ποσότητας.
21.6. Τυχόν απαιτήσεις για παροχή πιστοποιητικού τελικού χρήστη θα πρέπει να δηλωθούν.
22. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα

16/04/2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ.
Λυβιάκη Μαρία
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών παραγόντων GC/MS
23. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την
προμήθεια Συσκευής ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών παραγόντων Gas
Chromatography/Mass Spectrometry που θα χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος,
για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ.
24. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
24.1. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
24.2. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.
24.3. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
25. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
25.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Φορητό σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή φασματομετρίας μάζας (GC-MS) με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
25.1.1. Να είναι κατάλληλο για τον ποιοτικό προσδιορισμό πτητικών και ημιπτητικών οργανικών χημικών
ουσιών στο πεδίο, όπως τοξικών βιομηχανικών χημικών, κοινών χημικών, εκρηκτικών, ουσιών χημικού
πολέμου, περιβαλλοντικών ρυπαντών κα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον ποσοτικό
προσδιορισμό ουσιών.
25.1.2. Το πλήρες σύστημα πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 17 kg, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος
κενού και της μπαταρίας ισχύος. Όλα τα παραπάνω να είναι τοποθετημένα σε βαλιτσάκι για εύκολη
μεταφορά.
25.1.3. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 9".
25.1.4. Να μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5 °C έως 40 °C και 0-85% RΗ.
25.1.5. Να είναι έτοιμο για χρήση σε λιγότερο από 15 λεπτά από το άνοιγμα, συμπεριλαμβανομένης της
πλήρους θέρμανσης του συστήματος και της δημιουργίας κενού.
25.1.6. Να χρησιμοποιεί ήλιο ως φέρον αέριο.
25.1.7. Nα μπορεί να λειτουργεί υπό αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και να διαθέτει λειτουργίες
βαθμονόμησης ρουτίνας και αυτοματοποιημένες διαδικασίες λειτουργίας για εύκολη χρήση.
25.1.8. Ο κύκλος ανάλυσης να διαρκεί περίπου 15 λεπτά ή λιγότερο.
25.1.9. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αλλά και ρεύμα δικτύου. Ο χρόνος συνεχούς
λειτουργίας του οργάνου με πλήρως φορτισμένη μπαταρία να είναι τουλάχιστον 2 ώρες.
25.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
25.2.1. Να αποτελείται από αέριο χρωματογράφο τύπου χαμηλής θερμικής μάζας που να λειτουργεί σε
εύρος θερμοκρασίας 45-300 °C με μέγιστο ρυθμό ανόδου της θερμοκρασίας 100 °C/min τουλάχιστον.
25.2.2. Να διαθέτει θερμοκρασιακά ρυθμιζόμενο εισαγωγέα δείγματος, κατάλληλο για λειτουργία
split/splitless με δυνατότητα ρύθμισης του λόγου διαμοιρασμού (split ratio).
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25.2.3. Η δειγματοληψία και η εισαγωγή του δείγματος να πραγματοποιείται τουλάχιστον με τις ακόλουθες
τεχνικές ανάλογα με τον τύπο του δείγματος και συγκεκριμένα:
25.2.3.1. Για ανάλυση πτητικών οργανικών ουσιών και οργανικών ουσιών σε υδατικά διαλύματα: με την
τεχνική της μικροεκχύλισης στερεάς φάσης (SPME) .
25.2.3.2. Για ανάλυση στερεών (πχ σκόνες): με κατάλληλο εξάρτημα που συνδέεται στον εισαγωγέα, το
οποίο φέρει υποδοχή για την τοποθέτηση του στερεού είτε με σύριγγα που στη βελόνα της φέρει
μεταλλικές σπείρες στις οποίες συγκρατείται το στερεό κατόπιν εμβάπτισης της σε διάλυμα του
δείγματος σε επιλεγμένο πτητικό διαλύτη, ο οποίος απομακρύνεται με εξάτμιση.
25.2.3.3. Για ανάλυση ουσιών στον αέρα: με αναρρόφηση αέρα με ενσωματωμένη αντλία και
προσυγκέντρωση των ουσιών σε ενσωματωμένο στο όργανο προσροφητικό υλικό από το οποίο στη
συνέχεια εκροφώνται με θέρμανση είτε με αναρρόφηση αέρα με εξωτερική αντλία και προσυγκέντρωση
των ουσιών σε προσροφητικό υλικό ενσωματωμένο σε σύριγγα τύπου παγίδας η οποία στη συνέχεια θα
εισαχθεί στον εισαγωγέα.
25.2.4. Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο πίεσης του φέροντος αερίου για λειτουργία σταθερής ροής.
25.2.5. Να συνοδεύεται από κατάλληλη χρωματογραφική στήλη χαμηλής θερμικής μάζας, για τον
διαχωρισμό των προς ανάλυση ουσιών.
25.2.6. Να διαθέτει αναλυτή μαζών τύπου τετραπόλου ή τύπου παγίδας ιόντων.
25.2.7. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα κενού με αντλία διαφράγματος και τουρμπομοριακή αντλία.
25.2.8. Να διαθέτει σύστημα ιονισμού τύπου πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (electron impact ionization) και
ανιχνευτή τύπου πολλαπλασιαστή ηλεκτρονίων (electrοn multiplier detector).
25.2.9. Το εύρος μαζών να καλύπτει τουλάχιστον την περιοχή 41-500 amu με διαχωριστική ικανότητα 1
amu.
25.2.10.
Η ευαισθησία του συστήματος να είναι τάξης μεγέθους ppt έως ppb για τις περισσότερες
ενώσεις.
25.2.11.
Να έχει δυνατότητα σύνδεσης σε εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και σε εξωτερική
παροχή ηλίου μέσω ενσωματωμένων συνδέσμων.
25.2.12.
Να μπορεί να δεχθεί φιαλίδιο ηλίου για την τροφοδοσία του σε φέρον αέριο, το οποίο να
ενσωματώνεται στο όργανο.
25.3. Λογισμικό
25.3.1. Το όργανο να περιλαμβάνει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή με εγκατεστημένο λογισμικό, για τον
πλήρη έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του, καθώς και για την λήψη των αποτελεσμάτων
και να διαθέτει προεγκατεστημένη στον μικροϋπολογιστή τη βιβλιοθήκη φασμάτων μάζας για την
ταυτοποίηση αγνώστων ουσιών.
25.3.2. Να συνοδεύεται από εξωτερικό Η/Υ laptop με οθόνη περίπου 15,6΄΄, τελευταίας τεχνολογίας κατά
τη στιγμή της παράδοσης, που θα επικοινωνεί με το όργανο προκειμένου ο χρήστης να διευκολύνεται στην
ανάλυση των αποτελεσμάτων ή να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης πιο προχωρημένων λειτουργιών
επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Να παρασχεθεί τυχόν απαιτούμενο πρόσθετο λογισμικό για χρήση του
σε συνδυασμό με τον Η/Υ.
25.3.3. Να συνοδεύεται από βιβλιοθήκη NIST η οποία είτε θα είναι προεγκατεστημένη πάνω το όργανο,
είτε στον εξωτερικό Η/Υ Laptop και θα χρησιμοποιείται για την αυτόματη ταυτοποίηση των ουσιών.
25.3.4. Συνολικά , το διαθέσιμο λογισμικό θα πρέπει:
25.3.4.1. Να διαθέτει λειτουργία διαχωρισμού αλληλεπικαλυπτόμενων κορυφών με κατάλληλο
αλγόριθμο.
25.3.4.2. Να λειτουργεί σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη NIST , ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση
άγνωστων κορυφών.
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25.3.4.3. Να επιτρέπει την κατασκευή καμπύλης αναφοράς και την ποσοτικοποίηση με χρήση
εσωτερικών και εξωτερικών προτύπων.
25.3.4.4. Να επιτρέπει τη σύνταξη αναφορών και την εξαγωγή τους προς εκτύπωση.
25.3.4.5. Να συνοδεύεται από βιβλιοθήκη φασμάτων μάζας του ΝΙST της τελευταίας έκδοσης κατά τον
χρόνο της προμήθειας.
25.3.4.6. Να συνοδεύεται από το πρόγραμμα AMDIS.
25.4. Παρελκόμενα
Το σύστημα να συνοδεύεται από:
25.4.1. Τις απαραίτητες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που προβλέπει ο κατασκευαστής για την λειτουργία
του, ένα σετ εφεδρικών μπαταριών καθώς και τα απαραίτητα εξαρτήματα για την απευθείας λειτουργία
του οργάνου από το δίκτυο.
25.4.2. Ένα (1) φορτιστή μπαταρίας για 220V και ένα (1) φορτιστή αυτοκινήτου.
25.4.3. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ή παρελκόμενα για την υλοποίηση των δυνατοτήτων του σημείου
3.2.3 δηλαδή :
Περίπτωση (3.2.3.1): από μία χειροκίνητη σύριγγα SPME και συνολικά τουλάχιστον 4 ίνες
Divinylbenzene/Polydimethyl-siloxane (DVB/PDMS) 65 μm df.
Περίπτωση (3.2.3.2): κατάλληλο μεταλλικό εξάρτημα στο οποίο θα τοποθετείται το δείγμα για να συνδεθεί
στον εισαγωγέα με τη βοήθεια αντάπτορα μαζί με όλα τα προβλεπόμενα παρελκόμενα ή από ειδική
σύριγγα που στη βελόνα της φέρει μεταλλικές σπείρες.
Περίπτωση (3.2.3.3): εξωτερική φορητή αντλία με τη μπαταρία της και ειδική σύριγγα με πολλαπλά
προσροφητικά στρώματα, που θα συνδέεται με αυτήν για τη συλλογή πτητικών συστατικών από ααέρια
(στην περίπτωση που το προσφερόμενο όργανο δε διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη προσροφητικού υλικού
για το σκοπό αυτό).
25.4.4. Δώδεκα (12) φιαλίδια ηλίου standard καθαρότητας (τουλάχιστον 99,5%) και φιαλίδια ηλίου
υψηλής καθαρότητας (τουλάχιστον 99,95%) αντίστοιχου συνολικά όγκου.
25.4.5. Κατάλληλο φιαλίδιο με πρότυπη ουσία για τη βαθμονόμηση του οργάνου (tune).
25.4.6. Κατάλληλο φιαλίδιο με πρότυπο διάλυμα με πολλαπλά συστατικά για τον έλεγχο της καλής
λειτουργίας του συστήματος.
25.4.7. Κιτ αναλωσίμων για την αρχική του λειτουργία. Τουλάχιστον πέντε επιπλέον liners για τον
εισαγωγέα του χρωματογράφου.
25.4.8. Τα εγχειρίδια λειτουργίας του οργάνου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή και τυχόν πρωτότυπο λογισμικό.
26. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το προσφερόμενο όργανο ανίχνευσης θα πρέπει:
26.1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
26.2. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
26.3. Να είναι κατασκευαστικού οίκου που διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001.
26.4. Να φέρει σήμανση CE.
26.5. Να υποστηρίζεται τεχνικά από service πρώτου επιπέδου στην Ελλάδα.
26.6. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης για
δύο (2) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση στο
διάστημα αυτό να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο όργανο, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση.
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26.7. Να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία.
27. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
27.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
27.2. Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης συσκευής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
27.3. Δήλωση Συμμόρφωσης CE.
27.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας εταιρίας.
27.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης του οργάνου για δύο
(2) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση στο
διάστημα αυτό να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο όργανο, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση.
27.6. Αποδεικτικά ύπαρξης εξουσιοδοτημένου service πρώτου επιπέδου στην Ελλάδα.
27.7. Δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
28. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
28.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
28.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες
τις λειτουργίες του συστήματος. Να δοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
28.3. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης): τρεις (3) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.
28.4. Η παραλαβή να γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
28.5. Τυχόν απαιτήσεις για παροχή πιστοποιητικού τελικού χρήστη θα πρέπει να δηλωθούν στην
προσφορά.
29. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα

16/04/2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ.
Λυβιάκη Μαρία
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Fourrier Transform Infrared Spectrometry (FTIR)
30. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την
προμήθεια συσκευής ανίχνευσης και αναγνώρισης τεχνολογίας Fourrier Transform Infrared Spectrometry
(FTIR) που θα χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση
συμβάντων ΧΒΡΠ.
31. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
31.1. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
31.2. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.
31.3. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
32. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
32.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Φορητό Φασματοφωτόμετρο τεχνολογίας FTIR, κατάλληλο για την ταυτοποίηση άγνωστων ουσιών στο
πεδίο.
32.1.1. Να διαθέτει κατάλληλη οθόνη τύπου LCD, για τον χειρισμό του οργάνου, και την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων. Η ορατότητα της οθόνης θα επιτρέπει την θέασή της ακόμη και σε συνθήκες απευθείας
έκθεσης στον ήλιο.
32.1.2. Τα ενσωματωμένα κομβία χειρισμού θα επιτρέπουν τον χειρισμό της συσκευής με χρήση
προστατευτικής στολής.
32.1.3. Να διαθέτει οδηγίες με γραφικά στην οθόνη του για την εύκολη λειτουργία από τον χειριστή.
32.1.4. Ο χρόνος ετοιμότητας να μην υπερβαίνει τα 2 λεπτά από την ενεργοποίησή του.
32.1.5. Να έχει βάρος μικρότερο από 2,5 Kg με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία του.
32.1.6. Να φέρει πιστοποίηση MIL-STD-810G.
32.1.7. Να διαθέτει κλάση προστασίας IP67 για απολύμανση με πλήρη εμβάπτιση σε νερό.
32.1.8. Να διαθέτει αποσπώμενη και επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για διάρκεια τουλάχιστον
τεσσάρων (4) ωρών συνεχούς χρήσης. Η συσκευή να λειτουργεί και με σύνδεση σε τάση δικτύου ή εφόσον
παραστεί ανάγκη και με μπαταρίες εμπορίου.
32.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
32.2.1. Να είναι κατάλληλο για την ανάλυση ουσιών σε στερεή μορφή και υγρή μορφή καθώς επίσης και
σε σκόνη, πάστα και γέλη.
32.2.2. Να διαθέτει σύστημα λήψης φάσματος ATR από το δείγμα με κρύσταλλο διαμαντιού.
32.2.3. Η ανίχνευση θα μπορεί να πραγματοποιείται σε ποσότητες ουσιών της τάξης των mg.
32.2.4. Να διαθέτει φασματικό εύρος τουλάχιστον από 4,000 cm-1 έως 650 cm-1.
32.2.5. Να διαθέτει μέγιστη φασματική ανάλυση 4 cm-1.
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32.2.6. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για την αποθήκευση τουλάχιστον 1000 μετρήσεων.
32.2.7. Να λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασιακό εύρος τουλάχιστον από -20 °C έως +50°C και σε
υγρασία έως και 100%.
32.3. Λογισμικό
32.3.1. Το λογισμικό της συσκευής να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει και να παρουσιάζει στην οθόνη
τουλάχιστον 5 ουσίες ανάλογα με το παράγοντα ταυτοποίησης (match factor) κάθε μίας, σε σχέση με τις
αποθηκευμένες στην βάση δεδομένων του.
32.3.2. Ο χρόνος ανάλυσης του δείγματος δεν θα υπερβαίνει το 1 λεπτό.
32.3.3. Να διαθέτει ενσωματωμένη βιβλιοθήκη ουσιών με τουλάχιστον 9000 ουσίες. Στην βιβλιοθήκη να
περιλαμβάνονται ουσίες τουλάχιστον των ακόλουθων κατηγοριών: κοινά χημικά, τοξικά βιομηχανικά
χημικά (TIC), εκρηκτικά, ουσίες χημικού πολέμου, φυτοφάρμακα.
32.3.4. Να επιτρέπει στο χρήστη να συγκρίνει γραφικά, στο ίδιο διάγραμμα, το φάσμα της ουσίας που
αναλύεται προς το κάθε ένα φάσμα των 5 ουσιών της βιβλιοθήκης με τον καλύτερο παράγοντα ταύτισης.
32.3.5. Να πληροφορεί τον χειριστή άμεσα με μήνυμα στην οθόνη όταν η ταυτοποιούμενη ουσία είναι
εκρηκτικό.
32.3.6. Να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς, μέσω USB ή ασύρματα, των αρχείων αποτελεσμάτων σε Η/Υ
της υπηρεσίας για εκτύπωση αναφορών. Να παραδοθεί τυχόν λογισμικό που απαιτείται για τον Η/Υ.
32.4. Παρελκόμενα
Το σύστημα να συνοδεύεται από:
32.4.1. Καλώδιο σύνδεσης σε τάση δικτύου (φορτιστής μπαταρίας).
32.4.2. Μία εφεδρική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
32.4.3. Η κασέτα τοποθέτησης των μπαταριών εμπορίου.
32.4.4. Βαλιτσάκι μεταφοράς για το όργανο και τα εξαρτήματα και παρελκόμενά του όπως ζητούνται στις
παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.
32.4.5. Ειδικά εργαλεία (χωρίς ημερομηνία λήξης και χωρίς υπόβαθρο απορρόφησης FTIR) για τη
συλλογή μικρών στερεών ή υγρών δειγμάτων από επιφάνειες.
32.4.6. Ειδικό δείγμα επαλήθευσης απόδοσης.
32.4.7. Τα εγχειρίδια λειτουργίας του οργάνου λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή και τυχόν πρωτότυπο λογισμικό.
33. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το προσφερόμενο όργανο ανίχνευσης θα πρέπει:
33.1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
33.2. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
33.3. Να είναι κατασκευαστικού οίκου που διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001.
33.4. Να φέρει σήμανση CE.
33.5. Να υποστηρίζεται τεχνικά από εξουσιοδοτημένο service στην Ελλάδα.
33.6. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης για
δύο (2) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση στο
διάστημα αυτό να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο όργανο, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση. Σε περίπτωση που απαιτείται κατά την διάρκεια της εγγύησης η αποστολή της συσκευής στο
εργοστάσιο Κατασκευής, όλα τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
33.7. Να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία.
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34. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
34.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
34.2. Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης συσκευής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
34.3. Δήλωση συμμόρφωσης CE.
34.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας εταιρίας.
34.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης του οργάνου για δύο
(2) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση στο
διάστημα αυτό να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο όργανο, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση.
34.6. Αποδεικτικά ύπαρξης εξουσιοδοτημένου service στην Ελλάδα.
34.7. Δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
35. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
35.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
35.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες
τις λειτουργίες του συστήματος. Να δοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
35.3. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης): τρεις (3) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.
35.4. Η συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
35.5. Η παραλαβή να γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
35.6. Τυχόν απαιτήσεις για παροχή πιστοποιητικού τελικού χρήστη θα πρέπει να δηλωθούν στην
προσφορά.
36. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα

16/04/2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ.
Λυβιάκη Μαρία
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών παραγόντων Raman Spectrometry
37. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την
προμήθεια συσκευής ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών παραγόντων Raman
Spectrometry που θα χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση
συμβάντων ΧΒΡΠ.
38. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
38.1. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
38.2. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.
38.3. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
39. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η προσφερόμενη συσκευή ανίχνευσης θα πρέπει:
39.1. Να είναι φορητή συσκευή βασισμένη στην φασματοσκοπία Raman.
39.2. Να διαθέτει φασματικό εύρος από 250 cm-1 έως τουλάχιστον 2350 cm-1.
39.3. Να περιλαμβάνει απαραίτητα ρυθμιζόμενη ισχύ λέιζερ από 75 MW έως τουλάχιστον 250 MW σε
τρία τουλάχιστον βήματα.
39.4. Το laser να έχει μήκος κύματος 1064nm ή 785nm.
39.5. Να παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης του φασματοφωτομέτρου σε αυτοκινούμενα
αμαξίδια ρομπότ.
39.6. Να φέρει πιστοποίηση MIL-STD-810G. Να παρασχεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμής.
39.7. Να διαθέτει προστασία IP67.
39.8. Να διαθέτει θύρα για την υποδοχή SD κάρτας και την αποθήκευση δεδομένων.
39.9. Να διαθέτει αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου, με χρόνο λειτουργίας τουλάχιστον
τέσσερις (4) ώρες.
39.10. Η συσκευή να λειτουργεί χρησιμοποιώντας και αλκαλικές μπαταρίες του εμπορίου καθώς και με
ρεύμα.
39.11. Να συνοδεύεται από ένα (1) φορτιστή μπαταρίας για 220V και ένα (1) φορτιστή αυτοκινήτου.
39.12. Η θερμοκρασία λειτουργίας χρήσης του να είναι τουλάχιστον από -20 °C έως +40 °C.
39.13. Να είναι ικανό να ταυτοποιήσει έως και τέσσερις ουσίες σε ένα μίγμα.
39.14. Ο χειριστής να έχει την ικανότητα να θέσει χρονική καθυστέρηση της μέτρησης.
39.15. Η απόσταση εργασίας να είναι περίπου 5 mm όταν είναι εγκατεστημένο το κωνικό ρύγχος και
περίπου 16 mm χωρίς αυτό.
39.16. Να είναι ικανό να αναγνωρίζει άγνωστα εκρηκτικά στερεά και υγρά τοξικές βιομηχανικές χημικές
ουσίες (TICs), παράγοντες χημικού πολέμου (CWA), και άλλα.
39.17. Να έχει τη δυνατότητα απευθείας λήψης φάσματος ουσιών που βρίσκονται μέσα σε γυάλινους
περιέκτες ή σε διαφανείς πλαστικές σακούλες.
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39.18. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (προσαρμογείς κλπ) για τη λήψη φάσματος
από τα παραπάνω είδη δειγμάτων και για περιέκτες όπως γυάλινα φιαλίδια, γυάλινες φιάλες μεγαλύτερου
μεγέθους και πλαστικές σακούλες.
39.19. Να διαθέτει εκτεταμένη βιβλιοθήκη χημικών ενώσεων με περισσότερα από 10.000 φάσματα.
39.20. Ο χειριστής να έχει την ικανότητα να προσθέτει νέα φάσματα στην υπάρχουσα βιβλιοθήκη, χωρίς
την χρήση κάποιου εξωτερικού λογισμικού.
39.21. Να έχει την ικανότητα ανάλυσης μειγμάτων και την παρουσίαση στον χειριστή των χημικών
συστατικών του μείγματος.
39.22. Να παρέχει αποτελέσματα με κωδικοποίηση χρώματος που να απαιτούν ελάχιστη ερμηνεία από τον
χρήστη και επισκόπηση του κινδύνου που υπάρχει.
39.23. Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 2 Kg.
39.24. Να περιλαμβάνει προστατευτική βαλίτσα μεταφοράς.
39.25. Να έχει προεγκατεστημένο λογισμικό, που να επιτρέπει :
39.25.1. Τη ρύθμιση των απαραίτητων παραμέτρων λήψης του φάσματος από το χρήστη . Να
αναφερθούν αυτές.
39.25.2. Την εύρεση του φάσματος των βιβλιοθηκών με την καλύτερη συμφωνία προς το φάσμα του
δείγματος. Η αναφορά στην ουσία που βρέθηκε θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με την ονομασία της,
με τον αριθμό CAS και με ποσοστό ομοιότητας.
39.25.3. Την αντιπαραβολή του φάσματος με το φάσμα της βιβλιοθήκης.
39.25.4. Την επισκόπηση φασμάτων της βιβλιοθήκης.
39.25.5. Την εκτέλεση αυτοδιαγνωστικών τεστ.
39.26. Να πραγματοποιεί σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (με καλώδιο usb ή WiFi ή μέσω κάρτας
μνήμης SD) για μεταφορά των φασμάτων προκειμένου να αρχειοθετηθούν, εκτυπωθούν ή να μετατραπούν
σε άλλες μορφές αρχείων. Να παρασχεθεί το λογισμικό και τα καλώδια σύνδεσης που τυχόν απαιτούνται
για το σκοπό αυτό.
39.27. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 500 γυάλινα φιαλίδια για την εξέταση υγρών δειγμάτων και
τουλάχιστον 500 πλαστικές σακούλες για την εξέταση δειγμάτων σκόνης.
39.28. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα τεχνικά
φυλλάδια του κατασκευαστή.
40. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η προσφερόμενη συσκευή ανίχνευσης θα πρέπει:
40.1. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.
40.2. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία της παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
40.3. Να είναι κατασκευαστικού οίκου που διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001.
40.4. Να φέρει σήμανση CE, τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
40.5. Να υποστηρίζεται τεχνικά από οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο
και πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του
συστήματος από τον κατασκευαστή. Να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
40.6. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης για
δύο (2) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση στο
διάστημα αυτό να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο όργανο, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση.
40.7. Να παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία.
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41. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
41.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
41.2. Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης συσκευής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
41.3. Δήλωση συμμόρφωσης CE.
41.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας εταιρίας.
41.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης του οργάνου για δύο
(2) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση στο
διάστημα αυτό να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο όργανο, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση.
41.6. Αποδεικτικά ύπαρξης εξουσιοδοτημένου service στην Ελλάδα.
41.7. Δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
42. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
42.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
42.2. Η παράδοση ολοκλήρου της ποσότητας να γίνει εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της
σύμβασης.
42.3. Η συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
42.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει αδαπάνως το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, στις
λειτουργίες του συστήματος για μία (1) εργάσιμη ημέρα.
42.5. Η παραλαβή να γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης, ολοκλήρου της
ποσότητας.
42.6. Τυχόν απαιτήσεις για παροχή πιστοποιητικού τελικού χρήστη θα πρέπει να δηλωθούν στην
προσφορά.
43. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα

16/04/2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ.
Λυβιάκη Μαρία
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σετ ανίχνευσης Βιολογικών Πολεμικών Παραγόντων
44. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την
προμήθεια Σετ ανίχνευσης Βιολογικών Πολεμικών Παραγόντων που θα χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες
του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ.
45. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
45.1. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
45.2. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.
45.3. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
46. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το σετ ανίχνευσης Βιολογικών πολεμικών Παραγόντων θα πρέπει:
46.1. Να Παρέχει μια γρήγορη, απλή και αξιόπιστη λύση για προσωρινή ταυτοποίηση παραγόντων BWA:
46.1.1. Tοξίνη ρικίνης (Ricin toxin),
46.1.2. Tοξίνη αλλαντίασης (Botulinum toxin A),
46.1.3. Άνθρακα (Basillus anthracis),
46.1.4. Ευλογιά (Pox virus),
46.1.5. Εντεροτοξίνη σταφυλόκοκκου SEB (Staphylococcal Enterotoxin B),
46.1.6. Βάκιλο της πανώλης (Yersinia pestis),
46.1.7. Τουλαραιμική παστερέλλα (Francisella tularensis).
46.2. Να περιλαμβάνει δέκα (10) διπλές συσκευασίες ανεξάρτητων δοκιμών. Η κάθε μία από τις δέκα
συσκευασίες να περιλαμβάνει δύο σετ δοκιμών, όπως περιγράφονται κατωτέρω, για κάθε έναν από τους
ανωτέρω παράγοντες:
46.2.1. Κασέτα δοκιμής (10Χ2)
46.2.2. Βαμβάκι για δειγματοληψία (10Χ2)
46.2.3. Φιαλίδιο με ρυθμιστικό διάλυμα (10Χ2)
46.2.4. Καπάκι φίλτρου (10Χ2)
46.2.5. Σύντομες οδηγίες (10Χ2)
46.2.6. Κουτί ανίχνευσης (2)
46.3. Να διαθέτει αδιάβροχη βάση δοκιμών με προκαθορισμένες περιοχές στις οποίες τα μέσα δοκιμής,
όπως τα δοκιμαστικά δοχεία, τα επιχρίσματα και τα φιαλίδια ρυθμιστικού διαλύματος, μπορούν να
τοποθετηθούν για την εκτέλεση μιας δοκιμής.
46.4. Η διαδικασία δοκιμής να είναι σύντομη και να αποτελείται από απλά βήματα: τη συλλογή δειγμάτων,
την αραίωση, την ανάμειξη και τη χορήγηση του δείγματος.
46.5. Να λαμβάνονται δείγματα σε μορφή: αέρια, υγρή, στερεή, σκόνη κλπ.
47. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το προσφερόμενο σετ ανίχνευσης Βιολογικών πολεμικών Παραγόντων θα πρέπει:
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47.1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
47.2. Να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
47.3. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
47.4. Να είναι κατασκευαστικού οίκου που διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001.
47.5. Να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία.
48. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
48.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
48.2. Τεχνικό φυλλάδιο του σετ ανίχνευσης Βιολογικών πολεμικών Παραγόντων.
48.3. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας εταιρίας.
49. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
49.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
49.2. Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
49.3. Η παραλαβή να γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
50. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα

16/04/2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ.
Λυβιάκη Μαρία
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Συσκευή Ανίχνευσης Χημικών & Πολεμικών Χημικών παραγόντων με colorimetric tubes
51. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την
προμήθεια Συσκευής Ανίχνευσης Χημικών & Πολεμικών Χημικών παραγόντων με colorimetric tubes που
θα χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ.
52. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
52.1. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
52.2. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.
52.3. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
53. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η αυτόματη αντλία φιαλιδίων δειγματοληψίας για ανίχνευση Χημικών & Πολεμικών Χημικών αερίων θα
πρέπει:
53.1. Να είναι φορητή και να διαθέτει οθόνη για εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών.
53.2. Να είναι αξιόπιστη, εύκολη στη χρήση, κατάλληλη για γρήγορη μέτρηση και λήψη δείγματος αερίων
και ατμών και αερολυμάτων στον αέρα.
53.3. Να είναι κατάλληλη για χρήση με φιαλίδια ανίχνευσης αερίων (tubes).
53.4. Να είναι στιβαρής κατασκευής με αντοχή σε δύσκολες συνθήκες.
53.5. Να φέρει εσωτερικά αντλία με επαρκή ροή τόσο για φιαλίδια μικρής διάρκειας όσο και για φιαλίδια
συνεχούς ροής.
53.6. Να διαθέτει σωλήνα 10m τουλάχιστον, για δειγματοληψία από απόσταση.
53.7. Να διαθέτει αναγνώστη κωδικών (barcode reader) για αναγνώριση του γραμμικού κωδικού που
διαθέτουν τα φιαλίδια λαμβάνοντας έτσι την ονομασία της μετρούμενης ουσίας και το εύρος μετρήσεων.
Να επιτυγχάνει μέγιστη ροή τουλάχιστον 1000ml/min.
53.8. Να διαθέτει ρύθμιση της παροχής για ανίχνευση τεχνικών αερίων.
53.9. Η αντλία να σταματάει αυτομάτως στο τέλος της μέτρησης.
53.10. Να διαθέτει φίλτρο SO3.
53.11. Να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, με πιστοποίηση κατά ATEX, κατάλληλο για ζώνη 0.
53.12. Να φέρει σήμανση CE.
53.13. Να τροφοδοτείται από μία ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
53.14. Να συνοδεύεται από ένα (1) φορτιστή μπαταρίας για 220V και ένα (1) φορτιστή αυτοκινήτου.
53.15. Να συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και Αγγλικά.
53.16. Να συνοδεύεται από τα παρακάτω φιαλίδια ανίχνευσης αερίων (tubes):
53.16.1.
Πέντε (5) τεμάχια αποτελούμενα από τα ακόλουθα σετ φιαλιδίων για ανίχνευση πτητικών
ουσιών που ενδέχεται να υπάρχουν σε χώρους τοξικών αποβλήτων πολεμικών παραγόντων:
53.16.1.1. Thioether (Sulfur Mustard)
53.16.1.2. Phosgene
53.16.1.3. Hydrocyanic Acid (HCN)
53.16.1.4. Org. Arsenic Compounds and Arsine
117

21PROC008591350 2021-05-12

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

53.16.1.5. Organic Basic Nitrogen Comp
53.16.2.
Πέντε (5) τεμάχια αποτελούμενα από τα ακόλουθα σετ φιαλιδίων για ανίχνευση πτητικών
ουσιών που ενδέχεται να υπάρχουν σε χώρους τοξικών αποβλήτων πολεμικών παραγόντων:
53.16.2.1. Cyanogen Chloride
53.16.2.2. Thioether (Sulfur Mustard)
53.16.2.3. Phosgene
53.16.2.4. Chlorine (Cl2)
53.16.2.5. Phosphoric Acid Ester
53.16.3.
Πέντε (5) τεμάχια αποτελούμενα από τα ακόλουθα σετ φιαλιδίων για ανίχνευση ανόργανων
αερίων:
53.16.3.1. Sulfur Dioxide
53.16.3.2. Chlorine
53.16.3.3. Hydrogen Sulfide
53.16.3.4. Phosphine
53.16.3.5. Phosgene
53.16.4.
Πέντε (5) τεμάχια αποτελούμενα από τα ακόλουθα σετ φιαλιδίων για ανίχνευση ανόργανων
αερίων:
53.16.4.1. Acid gas
53.16.4.2. Hydrocyanic acid
53.16.4.3. Carbon Monoxide
53.16.4.4. Basic gas
53.16.4.5. Nitrous gas
53.16.5.
Πέντε (5) τεμάχια αποτελούμενα από τα ακόλουθα σετ φιαλιδίων για ανίχνευση οργανικών
ατμών:
53.16.5.1. Ketones
53.16.5.2. Aromatics
53.16.5.3. Alcohols
53.16.5.4. Aliphatics
53.16.5.5. Chlorinated hydrocarbons
54. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η προσφερόμενη συσκευή θα πρέπει:
54.1. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.
54.2. Να κατασκευάζεται από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
54.3. Να φέρει σήμανση CE.
54.4. Nα συμμορφώνεται με την οδηγίες 2014/30/EU, 2014/34/EU.
54.5. Να υποστηρίζεται από τεχνικό τμήμα ικανό να παρέχει τεχνική υποστήριξη.
54.6. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή περί της καλής λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον. Σε περίπτωση που απαιτείται κατά την διάρκεια της εγγύησης η αποστολή της συσκευής στο
εργοστάσιο κατασκευής, όλα τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
54.7. Να παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία.
55. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
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55.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
55.2. Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης συσκευής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
55.3. Το πιστοποιητικό αντιεκρηκτικότητας.
55.4. Δήλωση Συμμόρφωσης CE.
55.5. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας εταιρίας.
55.6. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης των οργάνων
ανίχνευσης για δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής.
55.7. Αποδεικτικά ύπαρξης εξουσιοδοτημένου service στην Ελλάδα.
55.8. Δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
56. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
56.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
56.2. Η παράδοση ολοκλήρου της ποσότητας να γίνει εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της
σύμβασης.
56.3. Η συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
56.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει αδαπάνως το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, στις
λειτουργίες του συστήματος για μία (1) εργάσιμη ημέρα.
56.5. Η παραλαβή να γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης, ολοκλήρου της
ποσότητας.
57. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα

16/04/2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ.
Λυβιάκη Μαρία
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Συσκευή Ανίχνευσης Ραδιοϊσοτόπων
58. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την
προμήθεια Συσκευής ανίχνευσης Ραδιοϊσοτόπων (Radionuclide Identification Device RID) που θα
χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ.
59. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
59.1. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
59.2. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.
59.3. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
60. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το κάθε φορητό όργανο ανίχνευσης και Ραδιοϊσοτόπων (Radionuclide Identification Device RID) θα
πρέπει:
60.1. Να είναι εύκολο στη χρήση με χειριστήρια κατάλληλα για λειτουργία με το ένα χέρι ακόμη και με
προστατευτικά γάντια.
60.2. Να έχει την ικανότητα ανίχνευσης και αναγνώρισης ακτινοβολίας γάμμα και νετρονίων
χρησιμοποιώντας ανιχνευτές τύπου 2x2” NaIL.
60.3. Να έχει λειτουργίες αναζήτησης, ρυθμού δόσης και ταυτοποίησης.
60.4. Να διαθέτει εσωτερικό επεξεργαστή για την ταυτοποίηση ισοτόπων.
60.5. Να διαθέτει βιβλιοθήκη με τα ισότοπα.
60.6. Να διαθέτει κατ’ επιλογή του χρήστη ρυθμό δόσης, ρυθμό μέτρησης και επίπεδα συναγερμού
ασφαλείας.
60.7. Να διαθέτει τουλάχιστον 32GB εσωτερική μνήμη για αποθήκευση φασμάτων.
60.8. Να έχει έγχρωμη οθόνη LCD 3” τουλάχιστον.
60.9. Να είναι ανθεκτικό και σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας και
υγρασίας με δείκτη προστασίας IP67.
60.10. Να είναι ελαφρύ και συμπαγές με βάρος λιγότερο από 1,5 kg.
60.11. Να έχει εύρος ενέργειας ακτινοβολίας γάμμα από 10 keV έως 10 MeV
60.12. Να έχει ανάλυση ≤7% FWHM στα 662 keV
60.13. Να συμμορφώνεται με ANSI N42.34 και N42.42
60.14. Να έχει δυνατότητα συνδεσιμότητας μέσω wifi, Bluetooth μέσω εφαρμογής Android και σύνδεσης
μέσω ίντερνετ σε υπολογιστή με Windows.
60.15. Να έχει ενσωματωμένο GPS.
60.16. Να μην απαιτείται ετήσια βαθμονόμηση / συντήρησή του.
60.17. Να συνοδεύεται από δύο (2) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου και κασέτα για μπαταρίες
εμπορίου.
60.18. Να συνοδεύεται από ένα (1) φορτιστή μπαταρίας για 220V και ένα (1) φορτιστή αυτοκινήτου.
60.19. Να συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή και τυχόν πρωτότυπο λογισμικό.
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61. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το προσφερόμενο όργανο ανίχνευσης θα πρέπει:
61.1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
61.2. Να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
61.3. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
61.4. Να είναι κατασκευαστικού οίκου που διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001.
61.5. Να φέρει σήμανση CE.
61.6. Να υποστηρίζεται τεχνικά από service πρώτου επιπέδου στην Ελλάδα.
61.7. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης για
δύο (2) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση στο
διάστημα αυτό να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο όργανο, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση.
61.8. Να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία.
62. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
62.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
62.2. Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης συσκευής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
62.3. Δήλωση συμμόρφωσης CE.
62.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας εταιρίας.
62.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης του οργάνου για δύο
(2) χρόνια (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής), έχοντας την υποχρέωση στο
διάστημα αυτό να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο όργανο, η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση.
62.6. Αποδεικτικά ύπαρξης service πρώτου επιπέδου στην Ελλάδα.
62.7. Δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
63. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
63.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
63.2. Η παράδοση ολοκλήρου της ποσότητας να γίνει εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της
σύμβασης.
63.3. Η συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
63.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες
τις λειτουργίες του συστήματος. Να δοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
63.5. Η παραλαβή να γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
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64. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα

16/04/2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Προμηθειών Γ.Δ.Ο.Υ.
Λυβιάκη Μαρία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανήκει στη Διακήρυξη 5/2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικό Σώμα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
ΕΙΔΟΣ (περιγραφή)…..
………….

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ*
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ*
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(€)

……

…….

………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς Φ.Π.Α. (€)
(αριθμητικώς)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς Φ.Π.Α. (€) (ολογράφως)
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

Ο εκάστοτε εν
ισχύ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ

* Συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και του φόρου εισοδήματος, όπως αναφέρονται στο
Παράρτημα Α΄, και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή - σφραγίδα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε ένα από τα υπό προμήθεια είδη θα υποβάλλεται χωριστό έντυπο οικονομικής
προσφοράς.

Ο Αρχηγός Π.Σ.
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23
Μαρούσι
Τηλ.: 2131331112
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr

Ανήκει στη Διακήρυξη 5/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Σύμβασης: ……../……
ΣΥΜΒΑΣΗ « …………… » ΕΥΡΩ
Για την προμήθεια ………………………….., για τις ανάγκες της
Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος.

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Στην Αθήνα σήμερα την ……., ημέρα της εβδομάδας ………. του έτους 20.. στο Γραφείο του κ.
…………………….,
οδός
…………….
Αθήνα,
οι
υπογραφόμενοι
αφενός
μεν
ο
……………………………….., ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικό Σώμα, ως φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την υπ’
αριθ.
………………………
Απόφαση
………………………………………,
σχετικά
με
«Μεταβίβαση………………………………………» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ………………
που εδρεύει στην …………..οδός……….αριθμός……Τ.Κ. ….. Τηλ.:………. Fax: ………. Α.Φ.Μ. ………….
ΔΟΥ ………, εκπροσωπούμενη νόμιμα, βάσει του ………………………… από τον κ. …………. …………
του ………… κάτοικο ………, οδός …………… , με ΑΔΤ ………/..-..-….. που εκδόθηκε από το Α.Τ……….,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Ύστερα από ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, που διενεργήθηκε την ….-…-20..,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …….. Διακήρυξη Α.Π.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. …… Φ.Δ. ………. από …...-… Απόφαση …………………………… και την υπ’ αριθ. ………….. πρόσκληση υπογραφής
συμφωνητικού, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο όνομα της εταιρείας …………….., για την προμήθεια
με αγορά του/των είδους/ειδών……….για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ………………………………(…….),
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τα τμήματα (είδη):

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ο κωδικός λεξιλογίου (CPV) είναι: 38430000-8 «Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης» και
38431100-6 «Συσκευές ανίχνευσης αερίων»
και ο Αύξων Λογαριασμός Εξόδων Οικονομικής Ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού (Α.Λ.Ε.)
είναι: 3120989001 «Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού».
Με την/τις από …-…-20.. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις, ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι της εταιρείας
…………………………κ.. …………….…….του……….…δηλώνει/ουν ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική
απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. /2005 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. (κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) Κοινή
Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας).
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερθείσα ιδιότητά του,
αναθέτει την προμήθεια των παραπάνω ειδών, στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» και
αυτός αναλαμβάνει με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΙΜΗ
Η ποσότητα, ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και η τιμή των υπό προμήθεια ειδών καθορίζονται ως
εξής:
ολογράφως
(…)
…………………………….
κατασκευής
του
εργοστασίου
……………………………………., στις παρακάτω τιμές:
•

Τιμή μονάδος: ολογράφως (………….. € ).

•

Συνολική τιμή για (………….) ………… προ Φ.Π.Α. : ολογράφως (…………. €).

•

Φ.Π.Α. …..% : ολογράφως (…………. €).

Συνολική τιμή με κρατήσεις, Φ.Π.Α. για (………..) τεμάχια: ολογράφως (………… €).
Η παραπάνω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών ελεύθερα, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του
προμηθευτή, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Πρώην ΔΙ.Π.ΥΛ) του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης θα είναι καινούργια,
αμεταχείριστα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. …….. Δ/ξης και την τεχνική
προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή εντός των εγκαταστάσεων
στις Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής (Κωδικός NUTS:
EL30), με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή και εντός ……………. (…) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της εταιρείας.
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 Προμηθευτή 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.
Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει από Επιτροπή
Παραλαβής που θα συσταθεί με Απόφαση της Υπηρεσίας μας, για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης των
ειδών.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στην προμηθεύτρια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 200
του Ν. 4412/2016 όπως προβλέπεται από τη σχετική Διακήρυξη σε συνδυασμό με την οικονομική
προσφορά της προμηθεύτριας και εφόσον υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών στην προμηθεύτρια θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος από την
Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ.), μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους
και εφόσον υποβληθούν προς έλεγχο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια υπόκειται στις εξής κρατήσεις:
•0,07252%, ήτοι:0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται
με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, κατά το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 τΑ ́
01-04-2019).
•0,02072%, ήτοι: 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, εφόσον εκδοθεί ΚΥΑ Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, κατά την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.
4412/2016.
•0,06216%, ήτοι: 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με
χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.
4412/2016.
Κατά την αποπληρωμή, θα παρακρατείται ο αναλογούν φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64,
Ν.4172/2013 όπως ισχύει, ήτοι 4%. Η έκδοση και υποβολή των τιμολογίων δεν θα γίνεται προ της
ημερομηνίας σύνταξης του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών.
Κατά την πληρωμή της προμήθειας θα παρακρατηθούν, υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού ….%
συνολικά και φόρος εισοδήματος 4% καθώς και κάθε αναλογούσα κράτηση που θα ισχύει.
Οι ανωτέρω κρατήσεις θα αποδοθούν στα δικαιούχα ταμεία από την αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία
σύμφωνα με τις κατά νόμο ισχύουσες κρατήσεις κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης.
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Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην συμβατική αξία θα καταβληθεί αρμοδίως στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα
με τις, επί του αντικειμένου τούτου, ισχύουσες διατάξεις (ο πληρωμένος φόρος προστιθέμενης αξίας -ΦΠΑ
δεν είναι επιλέξιμος σύμφωνα με τη Ευρωπαική Συμφωνία της Δράσης).
Η επιβάρυνση των εξόδων τραπέζης θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3862/2010
(ΦΕΚ Β’ 113/13-07-2010).
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των
απαιτήσεων του προμηθευτή που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά
Ιδρύματα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………. από
…./…./20.. εγγυητική επιστολή, εκδοθείσα από ………………………ποσού ………….. ΕΥΡΩ που καλύπτει
το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Η παραπάνω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την
πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εγγυήσεις: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Ανταλλακτικά – Service : (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Εκπαίδευση – Εγχειρίδια: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παραλαβή του είδους και πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των ειδών,
εκ ποσοστού ίσου με το 2,0 % της συνολικής συμβατικής αξίας αυτών χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η αρμόδια
Επιτροπή γνωμοδοτεί με σύνταξη Πρακτικού, στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης, την έκπτωση του
αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
αρμόδια Επιτροπή, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο
γνωμοδοτεί για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.3 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 201 του Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-72013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ. Α/7-11-2000)
«Κύρωση κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», του Ν. 3845/2010
(ΦΕΚ 65τ.Α/06-05-2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα
κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπου αυτά δεν μεταβάλλονται από τους όρους της Διακήρυξης, των οποίων ο προμηθευτής έλαβε
γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της 5/2021 Διακήρυξης και της
προσφοράς του.
Ο προμηθευτής θα 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, 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. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει
την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους, σε τρία όμοια πρωτότυπα, σε απλά φύλλα χάρτου. Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, τα
μεν δύο παρέμειναν στη ΓΔΟΥ/Δ/νση Προμηθειών/ Ά Τμήμα διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων,
για να τεθούν στο σχετικό φάκελο, το δε τρίτο, σαν τριπλόγραφο, πήρε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και
δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.
[Σημείωση: Το παρόν αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια τμημάτων (ειδών). Στην περίπτωση ύπαρξης
περισσοτέρων του ενός αναδόχων, θα συμπληρωθεί κατά περίπτωση ανάλογα με το υπό προμήθεια τμήμα
(είδος)].
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
………………………..

ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
………………………..
Ο Αρχηγός ΠΣ
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
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