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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 02
ΘΕΜΑ : Πρόχειρος συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός, µε
κλειστές προσφορές, για την 12µηνη ανάθεση του έργου
συντήρησης του πληροφοριακού εξοπλισµού του ΝΑΤ,
προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 17.500,00 πλέον ΦΠΑ, η
οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ΝΑΤ (ΚΑΕ 887)
έτους 2018 µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από
οικονοµικής άποψης προσφορά.
Το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο , έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν.∆. 496/1974 ΄΄Περί Λογιστικού των
Ν.Π.∆.∆ & του Ν. 2362/1995 ΄΄περί δηµοσίου λογιστικού΄΄.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43Α/22-03-1994) άρθρο 24.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ. Α./ 95)
΄΄Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα , ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων΄΄ .
4. Το Π.∆. 370/1995 (ΦΕΚ 199/τ. Α/95) Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας Προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το
κοινοτικό δίκαιο .
5. Τον Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α΄/97) περί προστασίας του ατόµου
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 8 παρ.6 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/99) σχετικά µε
τις δηµοσιεύσεις προκηρύξεις διαγωνισµών .
7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 ΄΄Λήψη συµπληρωµατικών
µέτρων για την εφαρµογή των κανονισµών του Συµβουλίου,
όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ΕΥΡΩ΄΄ .
8. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/7203/00/12-01-2001 εγκύκλιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης περί ΄΄αντικατάστασης της δραχµής σε
ευρώ΄΄ .
9. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ – ∆ιαδικασίες σύναψης δηµοσίων
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συµβάσεων έργων , προµηθειών και υπηρεσιών .
10.Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο του Π.∆.
63/2005 (Α΄98).
11. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 ΄΄Κανονισµός Προµηθειών
του ∆ηµοσίου΄΄, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν µε τον
Ν. 4412/2016
12. Τον Ν. 3861/13-07-2010 (ΦΕΚ 112 Τ.Α.) σχετικά µε την
ενίσχυση της διαφάνειας (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) .
13. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011
“Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
14.Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ86Α) µε τον οποίο από 01-04-2012 η
εποπτεία του ΝΑΤ ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
15.Τον Ν. 4038/2012 άρθρο 4 παρ. 12 µε τον οποίο δεν απαιτείται
έγκριση
Υπουργού για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα
100.000,00 ευρώ.
16.Την Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β21.10.2013 “Τεχνικές
λεπτοµέρειες Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.”
17.Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και κατάργηση της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94) όπως διορθώθηκε µε την Οδηγία
(L135/24.5.2016).
18.Τον Ν. 4270/2014 ¨Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και
εποπτείας – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις¨, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ
129/Α/17.10.2015) “Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων”.
19.Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016) “Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
20.Το άρθρο 52 του Ν. 4389/2016: “Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις” περί
αλλαγής των συντελεστών του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
21.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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22.Την απόφαση της 22ης Συνεδρίασης ∆.Σ./ Ν.Α.Τ. της 01-122017, (Α∆Α: 6ΗΤΤ469ΗΞΡ-ΞΜΞ, Α∆ΑΜ:18REQ002580833),
µε την οποία εγκρίνεται η δαπάνη για την διενέργεια του εν
λόγω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (Απόφαση
Ανάληψης
Υποχρέωσης
Νο
27/19-01-2018,
Α∆Α:
6ΡΥΡ469ΗΞΡ-ΨΧΕ, Α∆ΑΜ:18REQ002580427).
23.Γενικότερα κάθε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό
επίπεδο , που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης , έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω .
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κλειστές προσφορές, για
την 12µηνη ανάθεση του έργου συντήρησης του πληροφοριακού
εξοπλισµού του ΝΑΤ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 17.500,00
πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ΝΑΤ
(ΚΑΕ 887) έτους 2018 µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από
οικονοµικής άποψης προσφορά.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης αφορά την ανάδειξη µειοδότη
για την 12µηνη ανάθεση του έργου συντήρησης του πληροφοριακού
εξοπλισµού του ΝΑΤ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα
Α΄- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον τριµελούς επιτροπής την 20/2/2018
ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆.Σ.
ΝΑΤ 1ος όροφος, στο κτήριο του ΝΑΤ, Εθνικής Αντιστάσεως 1Πειραιάς.
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά .
β) Επιχειρήσεις .
γ) Σύµπραξη επιχειρήσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά .
2. ∆εν γίνονται δεκτοί :
α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού
∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
3. Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000
(Α' 48),
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δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002,
σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α'
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α' 215).
Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ'
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι
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εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016: «Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων
συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν
από
τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί
µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α'. 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) 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.
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα
ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του
άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά
µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη
συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά,
µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 3.2 της
παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ), εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει
εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή
που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη
διαδικασία.
4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
5. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 µπορεί να
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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.
6.
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.
7. 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.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται ενώπιον των αρµοδίων οργάνων
αποσφράγισης των προσφορών του ΝΑΤ στη διεύθυνση Εθνικής
Αντίστασης 1, Πειραιάς , τ.κ. 18531, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της
διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι προσφορές αυτές θα παραµείνουν κλειστές µέχρι την αποσφράγιση
τους από την αρµόδια Επιτροπή.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα προµηθειών
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΝΑΤ, µε οποιονδήποτε τρόπο,
επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
παραπάνω υπηρεσία µέχρι την καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη
του ενδιαφεροµένου.
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και
ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην
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Υπηρεσία, δεν θα λαµβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον
ενδιαφερόµενο.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την 12µηνη
ανάθεση του έργου συντήρησης του πληροφοριακού εξοπλισµού του ΝΑΤ,
προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 17.500,00 πλέον ΦΠΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 02/2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20/02/2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …………………...

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συµµετοχής στο
διαγωνισµό, η οποία θα συνοδεύει τον σφραγισµένο φάκελο της
προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην οποία θα αναφέρονται
η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύµπραξη που απαρτίζουν τον
διαγωνιζόµενο) που υποβάλλουν την προσφορά. Η αίτηση θα
υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου (ή σε
περίπτωση σύµπραξης από τους νόµιµους εκπροσώπους).
Όποιος από τους προσφέροντες επιθυµεί να παραστεί στο άνοιγµα των
προσφορών, οφείλει να το δηλώσει µε την αίτηση συµµετοχής του.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο
διαγωνισµό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Ο σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει δύο επίσης
σφραγισµένους υποφακέλους ως εξής :
1. Υποφάκελο µε ένδειξη “∆ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική προσφορά ”
2. Υποφάκελο µε ένδειξη ΄΄Οικονοµική προσφορά΄΄
Όλοι οι επιµέρους υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου .
Εντός των δύο υποφακέλων θα πρέπει να περιλαµβάνονται:
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1. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α) Το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-112016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Υπόδειγµα, το
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.
1599/1986. Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του
τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016
της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη
µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr). Ως προς τη διαδικασία
υποβολής του στον παρόντα διαγωνισµό, σηµειώνεται ότι το ΤΕΥ∆
επισυνάπτεται στη παρούσα ∆ιακήρυξη προς διευκόλυνση των
συµµετεχόντων. Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να
συµπληρώσουν και να υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ στον υποφάκελο
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά».
1) Ειδικότερα, το ΤΕΥ∆ είναι δυνατόν να υπογραφεί µόνο από τον
εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού
φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥ∆, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Ο οικονοµικός
φορέας ο οποίος συµµετέχει µόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα
διαδικασία και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
συµπληρώνει και υποβάλλει ένα ΤΕΥ∆.
2) Όταν ο οικονοµικός φορέας, συµµετέχει µόνος του αλλά στηρίζεται
στις ικανότητες τρίτων, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016, πρέπει να
µεριµνά ώστε να υπάρχει µαζί µε το δικό του ΤΕΥ∆ και χωριστό ΤΕΥ∆
κατάλληλα συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους τρίτους φορείς
στους οποίους στηρίζεται.
3) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή κοινοπραξία
οικονοµικών φορέων, υποβάλλεται, για κάθε µέλος της ένωσης /
κοινοπραξίας χωριστό ΤΕΥ∆.
4) Σε περίπτωση που οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τµήµα(τα) της σύµβασης το (α) οποίο
(α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει
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υποχρεωτικά χωριστό ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Εφόσον ο
οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου του, ο
τελευταίος υποβάλλει συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆ µε τα στοιχεία που
απαιτούνται για τους φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, σύµφωνα µε την ανωτέρω περίπτωση (2).
5) Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή µέρος
των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Β) Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να προσκοµίσουν
επιπλέον:
1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986(Α75), ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε µία από
τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 ν. 4412/2016 για τις οποίες οι
οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν. β) πληροί
τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα
άρθρα 75, 76 και 77 ν. 4412/2016. γ) κατά περίπτωση τηρεί τους
αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύµφωνα
µε το άρθρο 84 ν. 4412/2016.
2) Ισολογισµούς των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, για τις
οποίες έχει δηµοσιευθεί Ισολογισµός εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα ή
εκκαθαριστικά σηµειώµατα σε περίπτωση φυσικών προσώπων.
3)Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης , καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά το υπό
προµήθεια υλικό , κατά τις τρεις προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις.
4) Κατάλογο , στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των
τριών τελευταίων χρόνων , µε µνεία , για κάθε παράδοση , του
παραλήπτη , (είτε εµπίπτει στον ιδιωτικό είτε στον δηµόσιο τοµέα), της
ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού .
Γ) 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος
ή του υποψηφίου νοµικού προσώπου και
2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς
συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους.
∆) Τα προβλεπόµενα στοιχεία στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ “ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ” .
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2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα οικονοµικά στοιχεία επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό
φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄.
Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσµατα , σβησίµατα , προσθήκες
και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση , αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη
από τον προσφέροντα, το
δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν σε αυτή υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών .
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από τον νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο µε νόµιµα θεωρηµένη
εξουσιοδότηση αυτού .
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίµηµα της προσφοράς
ολογράφως και αριθµητικά ως εξής :
•
Τιµή σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.
•
ΦΠΑ σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε ποσό επί της
ανωτέρω τιµής.
•
Συνολική τιµή µε ΦΠΑ.
Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον συµµετέχοντα επί εκατόν είκοσι
(120) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς
της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για εξήντα (60) ηµέρες, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Π.∆.
118/2007,όπως αντικαταστάθηκε & ισχύει µε τον Ν. 4412/2016 .
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ηµέρα και ώρα
διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της αρµόδιας Ετήσιας Επιτροπής,
παρουσία αυτών που δήλωσαν µε την αίτηση τους ότι επιθυµούν να
παραστούν.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Ετήσια Επιτροπή του
διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν
προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
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Όλες οι σελίδες των προσφορών µονογράφονται από την Ετήσια
Επιτροπή. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους
αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών θα γίνει από
την Ετήσια Επιτροπή που έχει οριστεί, την ηµέρα και ώρα διενέργειας
του διαγωνισµού, σε µία συνεδρίαση, µε την προϋπόθεση ότι κατά το
στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής
προσφοράς δεν θα προκύψει θέµα για το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει
η αναθέτουσα αρχή, ως εξής :
Στάδιο Πρώτο : Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής –
Τεχνικής προσφοράς.
Στάδιο ∆εύτερο : Αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το
∆.Σ./ΝΑΤ (Αναθέτουσα Αρχή). Το ∆.Σ του ΝΑΤ στην κατακυρωτική του
απόφαση είναι απόλυτα ελεύθερο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να
αναδείξει ανάδοχο αυτόν που παρέχει µεγαλύτερα εχέγγυα καλής
εκτέλεσης της προµήθειας του έργου, ανεξάρτητα από το ύψος της
προσφερόµενης τιµής.
Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται µε έγγραφο προς το µειοδότη από
τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε κοινοποίηση σε όλους τους
συµµετέχοντες.
Ο µειοδότης στον οποίο κατακυρώνεται η σύµβαση είναι υποχρεωµένος
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου
ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης, σύµφωνα µε το σχέδιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’,
προσκοµίζοντας τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία:
1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής,σε ποσοστό 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
2. Αν ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση φυσικών προσώπων, τα
έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη
σύµβαση.
Με την ανακοίνωση, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε
έγγραφο της Σύµβασης έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα .
Εάν ο µειοδότης στον οποίο έγινε η ως άνω κοινοποίηση, δεν προσέλθει
να υπογράψει τη σύµβαση, το ∆.Σ. του ΝΑΤ, ύστερα από γνωµοδότηση
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του αρµοδίου οργάνου, κηρύσσει αυτόν έκπτωτο από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτήν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007,
όπως αντικαταστάθηκε & ισχύει µε τον Ν. 4412/2016.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που να καλύπτει το 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το υπόδειγµα
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ . Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την
υπογραφή της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου
χρόνου, δηλαδή να ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την
διεκπεραίωση των έργων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Επίσης θα πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει τα οριζόµενα από το
άρθρο 157 του Ν 4281/2014.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή θα γίνεται µηνιαίως, µε χρηµατικά εντάλµατα που θα
εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου προµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγιά
του, αφού γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις.
Η δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 0887 του τακτικού προϋπολογισµού ΝΑΤ
οικονοµικού έτους 2018.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής ενστάσεων κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής
προµηθευτή σε αυτόν ορίζονται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007,
όπως αντικαταστάθηκε & ισχύει µε τον Ν.4412/2016.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του
διαγωνισµού όργανο του φορέα, εξετάζονται από το αρµόδιο συλλογικό
όργανο του άρθρου 38 παρ.2 εδ. β΄του Π.∆. 118/2007, όπως
αντικαταστάθηκε & ισχύει µε τον Ν. 4412/2016 και αποφαίνεται τελικά
επ΄αυτών το ∆Σ/ΝΑΤ.
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Για να είναι παραδεκτή η άσκηση ένστασης ενώπιον του, απαιτείται η
προσκόµιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου , ποσού ίσου µε
το 1% επί της προϋπολογισµένης αξίας της υπό κατάρτιση σύµβασης.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Πληροφορίες σχετικά µε την προκήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Προµηθειών του ΝΑΤ, το οποίο
στεγάζεται στην διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιάς, 4ος όροφος.
Η προκήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη
ιστοσελίδα του ΝΑΤ ( www.nat.gr).
2) Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια
σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό.
3) Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη και τα
παραρτήµατα αυτής, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας .
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

Για ό,τι δεν προβλέπεται µε την παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 2286/1195 και του Π∆ 118/2007,όπως αντικαταστάθηκε
& ισχύει µε τον Ν.4412/2016.
Το κείµενο της προκήρυξης αυτής να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
ΝΑΤ ( www.nat.gr)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ/ΝΑΤ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ 02/2018 προκήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ετήσια συντήρηση του εξοπλισµού πληροφορικής του κεντρικού
κτιρίου του ΝΑΤ (Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πειραιάς) ο οποίος
αναφέρεται στον Πίνακα “ΕΙ∆Η ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”.
Οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην συντήρηση είναι οι παρακάτω:
1. Άµεση επίσκεψη τεχνικών για αποκατάσταση της βλάβης εντός 2

εργάσιµων ωρών, από τη στιγµή της κλήσης για βλάβες. Όταν η
βλάβη δεν επισκευάζεται στον χώρο της αναθέτουσας αρχής θα
µεταφέρεται στα εργαστήρια της αναδόχου εταιρείας και µετά την
επισκευή θα επιστρέφεται στην αναθέτουσα αρχή.
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης (συµπεριλαµβάνεται το

κόστος των ανταλλακτικών, για όσα είδη δεν βρίσκονται στην
εγγύηση), εντός 48 ωρών από την απόκριση στην κλήση για βλάβη
τής αναδόχου εταιρίας.
3. Έγκαιρη εξασφάλιση κάθε απαιτούµενου ανταλλακτικού για τη

συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των ειδών. Σε περίπτωση µη
έγκαιρης εξασφάλισης ανταλλακτικού, θα παρέχεται στην
αναθέτουσα αρχή προσωρινός εξοπλισµός ίδιων ή καλύτερων
δυνατοτήτων µε τον προς επισκευή εξοπλισµό. Σε περίπτωση µη
επισκευάσιµου εξοπλισµού (λόγω παλαιότητας ή µη ύπαρξης
ανταλλακτικών - µη υποστήριξης του εξοπλισµού από τον
κατασκευαστή ή σε περίπτωση που το κόστος επισκευής
υπερβαίνει την αξία του νέου µηχανήµατος), θα αντικαθίσταται
µόνιµα µε εξοπλισµό ίδιων ή καλύτερων δυνατοτήτων µε τον προς
επισκευή εξοπλισµό.
4. Πλήρη τηλεφωνική βοήθεια (help desk) σε ζητήµατα Hardware και

Λειτουργικών Συστηµάτων.
5. Μεταφορά Εξοπλισµού. Η αναθέτουσα αρχή δεν θα επιβαρύνεται

µε τη µεταφορά των µηχανηµάτων.
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6. Άµεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε κλίση της αναθέτουσας

αρχής, που αφορά την καλύτερη αξιοποίηση και βελτίωση της
λειτουργίας του δικτύου και των υπολογιστικών συστηµάτων του
φορέα µας.
7. Προληπτική συντήρηση στον χώρο της αναθέτουσας αρχής, µια

(1) φορά το έτος, για έλεγχο hardware/software των Servers και
των λοιπών στοιχείων του εξοπλισµού (κατάσταση δίσκων,
έλεγχος περιφερειακών, καλή λειτουργία δικτύου κ.α.).
8. Συντήρηση

Εξοπλισµού εξυπηρετητών (servers), προσωπικών
υπολογιστών, περιφερειακών και υποστήριξη Λειτουργικών
συστηµάτων εξυπηρετητών (servers), σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ
“ΕΙ∆Η ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ”.

9. Συντήρηση Εξοπλισµού ∆ικτύου, καλωδιώσεων και απολήξεων,

καθώς και συνδέσεων µε προσωπικούς υπολογιστές και άλλα
περιφερειακά.
10. Ρυθµίσεις Λογισµικού Συστηµάτων, ∆ικτύων και λοιπές ρυθµίσεις

µε στόχο την βέλτιστη απόδοση του Πληροφοριακού Συστήµατος
του ΝΑΤ.
11. Απαραίτητες ρυθµίσεις προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών

κ.λ.π για επικοινωνία µε τους εξυπηρετητές (servers) , για την
εύρυθµη λειτουργία και µέγιστη απόδοση του όλου
Πληροφοριακού Συστήµατος του ΝΑΤ.
12. Εγκατάσταση

προσωπικών
υπολογιστών,
περιφερειακών,
λειτουργικών συστηµάτων κλπ από τον συντηρητή, σε πλήρη
λειτουργία στο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΝΑΤ - η προµήθεια
των οποίων γίνεται από τρίτους - σύµφωνα και µε τις υποδείξεις
του ΝΑΤ.

13. Υποχρεωτική

παρουσία τεχνικών Λογισµικού Συστηµάτων,
Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων κ.λ.π., του συντηρητή του
Εξοπλισµού, κατά την διάρκεια συντήρησης, αλλαγών,
βελτιώσεων, προσαρµογών του Λογισµικού Εφαρµογών, εφόσον
προκύψουν εφόσον κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία.
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Επιπροσθέτως : Να αποδειχθεί µε την προσκόµιση των απαραίτητων
επίσηµων εγγράφων στον φάκελο της προσφοράς ( ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά) ότι:
1. Η εταιρία διαθέτει πιστοποιηµένο προσωπικό σε τεχνολογίες
“Microsoft Windows Servers” µε την
κατάθεση των εν λόγω
πιστοποιήσεων.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη, και αυτό να πιστοποιείται
µε τα αντίστοιχα επίσηµα έγγραφα (φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα).

ΠΙΝΑΚΑΣ “ΕΙ∆Η ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ενεργός εξοπλισµός ∆ικτύου :
Dell Powerconnect 6248 Switch

1

BayStack Model 202 12 port 10BT Hub/NMM

9

BayStack Model 205 12 port 100BT Hub

6

BayStack 100BASE-T Cascade Cable for Models 202
through 205
BayStack Model 350T 10/100 Autosense Switch;
10/100 Base TX 24 port
Cisco Catalyst 2950 series 24-ports Switch

5

Siemens STU Modem

1

Cisco 1700 router 1 cable X21 TTE

1

Switches :
Huawei S3900 Series Ethernet Switch

6

2
2

Firewall :
Arkoon A800 (unlimited) - 4 FastEthernet 10/100 ports
- 4 GigabitEthernet Cuivre 10/100/1000 ports
Switch TP LINK TL-SG1008 8-port Switch

1

Asus GX1005B 4-port switch

8

3com 5-port switch

3

2
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NETGEAR FS605
ΑΛΛΑ :

2

Avocent switch view 1000 KVM Switch

1

Level One 0811 KVM Switch

1

Παθητικός Εξοπλισµός ∆ικτύου :
Εξοπλισµός Κεντρικού κτιρίου ΝΑΤ

1

U.P.S :
APC Smart-UPS RT 2000

1

Mastersys BC Socomec

1

Servers :
HP Proliant ML 370 G5

1

BULL NOVASCALE R460 E1

8

IBM System x3650

2

DELL Poweredge R410

1

Dell Poweredge 1950

1

Storage Area Network :
IBM System Storage DS3524
Storage Area Network) EMC2 NS20 INT-1DM-4GB-4
CU GIGE PORTS (FLD INST)

1
1

Συστήµατα Backup :
Overland NEO2000 2 LTO-3, 30 SLOTS,FULL
FIBRE,W/ 1 FCO,RM
HP StorageWorks Dat 72x10 1U
Infokiosk :
Serial No : 05-08-FP-00-000080 Infokiosk friendlyway
Butler

1
1

1
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Προσωπικοί Υπολογιστές (Pcs) :
QUEST-X

1

LEXUS PC

10

NEC

1

LENOVO THINK CENTRE
VERO PC

6

ACER

1

EXPRESS

18

HP PRO 3400 Series NT

10

HP PRO 3500

10

DELL OPTIPLEX 3010

35

DELL OPTIPLEX 3020

25

TURBOX

1

Hp Compac 100-110EV

2

7

Οθόνες :
PHILIPS TFT

9

LG TFT

77

ACER TFT

9

NEC TFT

3

BENQ TFT

2

SAMSUNG TFT

4

AOC TFT

10

VIEWSONIC TFT

17

Εκτυπωτές
OKI B4300

1

HP DESKJET 990 Cxi

2
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LEXMARK e250dn

7

LEXMARK e260dn

14

EPSON LQ 2180

3

EPSON EPL-N2750

1

HP DESKJET 1220C

1

HP DESKJET 6540

6

LEXMARK e360dn

4

HP LASERJET 1018

3

HP LASERJET 1300n

2

HP LASERJET P1006

1

TALLY T6100

1

PRINTRONIX P5215

1

HP DESKJET 1280

1

LEXMARK e352dn

6

HP LASERJET 1300

1

HP LASERJET 1102

1

EPSON EPL-N2550

2

LEXMARK e350d

1

HP LASERJET P2055dn

2

LEXMARK E340

2

Hp LASERJET P3015

3

HP LASERJET PRO 400 M401dn

2

HP LASERJET 1022
LEXMARK e240dn

1
1

HP LASERJET P2015

2

Scanners :
HP Photosmart C4180

1

HP Scanjet 4370

1

Λειτουργικά συστήµατα στους Servers :

ΑΔΑ: ΩΡ9Υ469ΗΞΡ-ΡΗΑ

18PROC002648003 2018-02-09
22

Windows Server 2003

9

Windows Server 2008 R2

5

Λογισµικό + Εργαλεία στους Servers :
Microsoft ISA Server 2006

1

Λογισµικό στα Clients :
Windows Vista Ultimate
Windows 7
Windows Vista Business

1
117
8

Λογισµικό Antivirus :
Panda Security for Enterprise

160
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ. Πρωτ. 02/2018 προκήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ..............ΕΥΡΩ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 12ΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΝΑΤ
ΦΟΡΕΑΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ :
Στον Πειραιά σήµερα την .../.../2018 , ηµέρα .........., µεταξύ
αφενός του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΝΑΤ) που
εδρεύει στον Πειραιά, Εθνικής Αντίστασης 1, ΤΚ 18531, µε ΑΦΜ
................................ και ∆ΟΥ ......................., που εκπροσωπείται
νόµιµα από τον Πρόεδρο ∆Σ/ΝΑΤ Κοµµατά Ανδρέα και στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και
αφετέρου η εταιρεία µε την επωνυµία …......................... και τον
διακριτικό τίτλο …............................... που εδρεύει στην οδό
......................

,

.................

µε

ΑΦΜ

..................-∆ΟΥ

..............................., που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ..................
µε Α∆Τ.................., Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, και στο εξής
θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος»,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ανάθεση στο δεύτερο των
συµβαλλοµένων, την συντήρηση και υποστήριξη (hardware) του
εξοπλισµού Πληροφορικής.
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της Σύµβασης αρχίζει από …........ και λήγει στις …...........
µε δικαίωµα της Αναθέτουρας Αρχής να την παρατείνει για δυο (2) µήνα
µετά την λήξη της, µε την σύµφωνη γνώµη και των δύο συµβαλλοµένων
µερών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύµβασης, αναλαµβάνει την εκτέλεση του
Έργου που περιλαµβάνει:
Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συναφούς εξοπλισµού και βασικού λογισµικού, κατά την διάρκεια της
χρονικής ισχύος της Σύµβασης, ήτοι :
1. Άµεση επίσκεψη τεχνικών σας για αποκατάσταση της βλάβης
εντός 2 εργάσιµων ωρών, από τη στιγµή της κλήσης για βλάβες.
Όταν η βλάβη δεν επισκευάζεται στον χώρο της Αναθέτουσας
Αρχής θα µεταφέρεται στα εργαστήρια του Αναδόχου και µετά την
επισκευή θα επιστρέφεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης (συµπεριλαµβάνεται το

κόστος των ανταλλακτικών, για όσα είδη δεν βρίσκονται στην
εγγύηση), εντός 48 ωρών στην κλίση για βλάβη προς τον Ανάδοχο.
3. Έγκαιρη εξασφάλιση κάθε απαιτούµενου ανταλλακτικού για τη

συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των ειδών. Σε περίπτωση µη
έγκαιρης εξασφάλισης ανταλλακτικού, θα παρέχεται από τον
Ανάδοχο, στην Αναθέτουσα Αρχή, προσωρινός εξοπλισµός ίδιων
ή καλύτερων δυνατοτήτων µε τον προς επισκευή εξοπλισµό. Σε
περίπτωση µη επισκευάσιµου εξοπλισµού (λόγω παλαιότητας ή µη
ύπαρξης ανταλλακτικών - µη υποστήριξης του εξοπλισµού από τον
κατασκευαστή ή σε περίπτωση που το κόστος επισκευής
υπερβαίνει την αξία του νέου µηχανήµατος), θα αντικαθίσταται
από τον Ανάδοχο, µόνιµα, µε εξοπλισµό ίδιων ή καλύτερων
δυνατοτήτων µε τον προς επισκευή εξοπλισµό.
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4. Πλήρη τηλεφωνική βοήθεια (help desk) σε ζητήµατα Hardware και

Λειτουργικών Συστηµάτων.
5. Μεταφορά Εξοπλισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα επιβαρύνεται

µε τη µεταφορά των µηχανηµάτων, όπου και όπως προβλέπεται
στην παρούσα.
6. Οποιαδήποτε επίσκεψη χρειαστεί η Αναθέτουσα Αρχή για την

καλύτερη αξιοποίηση και βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου
και των υπολογιστικών συστηµάτων αυτής.
7. Προληπτική συντήρηση, στον χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, µια

(1) φορά το έτος, για έλεγχο hardware/software των Servers και
των λοιπών στοιχείων του εξοπλισµού (κατάσταση δίσκων,
έλεγχος περιφερειακών, καλή λειτουργία δικτύου κ.α.).
8. Συντήρηση

Εξοπλισµού εξυπηρετητών (servers), προσωπικών
υπολογιστών, περιφερειακών και υποστήριξη Λειτουργικών
συστηµάτων εξυπηρετητών (servers), σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ
“ΕΙ∆Η ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ”.

9. Συντήρηση Εξοπλισµού ∆ικτύου, καλωδιώσεων και απολήξεων,

καθώς και συνδέσεων µε προσωπικούς υπολογιστές και άλλα
περιφερειακά.
10. Ρυθµίσεις Λογισµικού Συστηµάτων, ∆ικτύων και λοιπές ρυθµίσεις

µε στόχο την βέλτιστη απόδοση του Πληροφοριακού Συστήµατος
του ΝΑΤ.
11. Απαραίτητες ρυθµίσεις προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών

κ.λ.π για επικοινωνία µε τους εξυπηρετητές (servers), για την
εύρυθµη λειτουργία και µέγιστη απόδοση του όλου
Πληροφοριακού Συστήµατος του ΝΑΤ.
12. Εγκατάσταση

προσωπικών
υπολογιστών,
περιφερειακών,
λειτουργικών συστηµάτων κλπ από τον συντηρητή, σε πλήρη

ΑΔΑ: ΩΡ9Υ469ΗΞΡ-ΡΗΑ

18PROC002648003 2018-02-09
26

λειτουργία στο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΝΑΤ - η προµήθεια
των οποίων γίνεται από τρίτους - σύµφωνα και µε τις υποδείξεις
του ΝΑΤ.
13. Υποχρεωτική

παρουσία τεχνικών Λογισµικού Συστηµάτων,
Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων κ.λ.π., του Αναδόχου - συντηρητή
του Εξοπλισµού, κατά την διάρκεια συντήρησης, αλλαγών,
βελτιώσεων, προσαρµογών του Λογισµικού Εφαρµογών, εφόσον
προκύψουν και εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Αναθέτουσα
Αρχή.

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον τρόπο, τους
όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύµβαση.

ΠΙΝΑΚΑΣ “ΕΙ∆Η ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ενεργός εξοπλισµός ∆ικτύου :
Dell Powerconnect 6248 Switch

1

BayStack Model 202 12 port 10BT Hub/NMM

9

BayStack Model 205 12 port 100BT Hub

6

BayStack 100BASE-T Cascade Cable for Models 202
through 205
BayStack Model 350T 10/100 Autosense Switch;
10/100 Base TX 24 port
Cisco Catalyst 2950 series 24-ports Switch

5

Siemens STU Modem

1

Cisco 1700 router 1 cable X21 TTE

1

Switches :
Huawei S3900 Series Ethernet Switch

6

Firewall :

2
2
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2

Arkoon A800 (unlimited) - 4 FastEthernet 10/100 ports
- 4 GigabitEthernet Cuivre 10/100/1000 ports
Switch TP LINK TL-SG1008 8-port Switch

1

Asus GX1005B 4-port switch

8

3com 5-port switch

3

NETGEAR FS605
ΑΛΛΑ :

2

Avocent switch view 1000 KVM Switch

1

Level One 0811 KVM Switch

1

Παθητικός Εξοπλισµός ∆ικτύου :
Εξοπλισµός Κεντρικού κτιρίου ΝΑΤ

1

U.P.S :
APC Smart-UPS RT 2000

1

Mastersys BC Socomec

1

Servers :
HP Proliant ML 370 G5

1

BULL NOVASCALE R460 E1

8

IBM System x3650

2

DELL Poweredge R410

1

Dell Poweredge 1950

1

Storage Area Network :
IBM System Storage DS3524
Storage Area Network) EMC2 NS20 INT-1DM-4GB-4
CU GIGE PORTS (FLD INST)

1
1

Συστήµατα Backup :
Overland NEO2000 2 LTO-3, 30 SLOTS,FULL
FIBRE,W/ 1 FCO,RM

1
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HP StorageWorks Dat 72x10 1U

1

Infokiosk :
Serial No : 05-08-FP-00-000080 Infokiosk friendlyway
Butler

1

Προσωπικοί Υπολογιστές (Pcs) :
QUEST-X

1

LEXUS PC

10

NEC

1

LENOVO THINK CENTRE
VERO PC

6

ACER

1

EXPRESS

18

HP PRO 3400 Series NT

10

HP PRO 3500

10

DELL OPTIPLEX 3010

35

DELL OPTIPLEX 3020

25

TURBOX

1

Hp Compac 100-110EV

2

7

Οθόνες :
PHILIPS TFT

9

LG TFT

77

ACER TFT

9

NEC TFT

3

BENQ TFT

2

SAMSUNG TFT

4

AOC TFT

10
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VIEWSONIC TFT

17

Εκτυπωτές
OKI B4300

1

HP DESKJET 990 Cxi

2

LEXMARK e250dn

7

LEXMARK e260dn

14

EPSON LQ 2180

3

EPSON EPL-N2750

1

HP DESKJET 1220C

1

HP DESKJET 6540

6

LEXMARK e360dn

4

HP LASERJET 1018

3

HP LASERJET 1300n

2

HP LASERJET P1006

1

TALLY T6100

1

PRINTRONIX P5215

1

HP DESKJET 1280

1

LEXMARK e352dn

6

HP LASERJET 1300

1

HP LASERJET 1102

1

EPSON EPL-N2550

2

LEXMARK e350d

1

HP LASERJET P2055dn

2

LEXMARK E340

2

Hp LASERJET P3015

3

HP LASERJET PRO 400 M401dn

2

HP LASERJET 1022
LEXMARK e240dn

1
1

HP LASERJET P2015

2
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Scanners :
HP Photosmart C4180

1

HP Scanjet 4370

1

Λειτουργικά συστήµατα στους Servers :
Windows Server 2003

9

Windows Server 2008 R2

5

Λογισµικό + Εργαλεία στους Servers :
Microsoft ISA Server 2006

1

Λογισµικό στα Clients :
Windows Vista Ultimate
Windows 7
Windows Vista Business

1
117
8

Λογισµικό Antivirus :
Panda Security for Enterprise

160

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες
συντήρησης - επισκευής του κάθε είδους εξοπλισµού (κόστος εργασιών,
ανταλλακτικών και µεταφορικών) και κάθε είδους λογισµικού που
περιλαµβάνονται στο Αντικείµενο του Έργου, στα πλαίσια του
συνολικού τιµήµατος της παρούσης.
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε
άλλου εγγράφου.
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ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής
γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
ΈΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου
(Έγγραφα,
∆ιοικητικές
εντολές)
πραγµατοποιείται
ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεοµοιοτυπικά ή και
ιδιοχείρως, ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εθνικής Αντίστασης 1
Ταχ.κωδ. 18 531 Πειραιάς
Τηλ. 210-4149452 fax 210-4101086
Για τον Ανάδοχο:
Επωνυµία …..............................
Ταχ.∆/νση ..................................
Ταχ.κωδ. ...................................
Τηλ. / Fax. .............................
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να
εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της.
Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση,
συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν
προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία,
έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο
Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν
ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει
γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν
να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται
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να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση
κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της
στο µέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε
το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής,
ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις
του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα
Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα
εξουσιοδοτηµένα από αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα,
οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη
διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του
Έργου ή του Αναδόχου.
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση,
σε όλους τους χώρους που υπάρχει εξοπλισµός, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα
σε επιµέρους άρθρα της Σύµβασης και εκτός εργασίµων ηµερών και
ωρών.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση,
στις ήδη υπάρχουσες εφαρµογές και εξοπλισµό της, που έχουν συνάφεια
µε το Έργο.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής
προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν
εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η
επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος επίσης ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου,
των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων,
πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού
της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας
που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή έπ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του
έργου από τον Ανάδοχο εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του και είναι αποκλειστικός και µόνος
υπεύθυνος για ότι ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, που εργάζεται στους
χώρους της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση
τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και
εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του, η οποία
αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά.
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηµία
που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή
των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του
Έργου.
Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή,
αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε
τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Oι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της
Σύµβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν,
από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση.
Οι κλήσεις προς το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης του Αναδόχου
.................θα γίνονται είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο ............. ή µε email
στο ...........................

ΑΔΑ: ΩΡ9Υ469ΗΞΡ-ΡΗΑ

18PROC002648003 2018-02-09
34

Ο χρόνος απόκρισης είναι ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ µιας
τηλεφωνικής κλήσης ή της ειδοποίησης µε ΦΑΞ ή µε Email, µέχρι την
επίσκεψη του τεχνικού στον χώρο που υπάρχει το πρόβληµα. Αυτός ο
χρόνος θα είναι µικρότερος ή και ίσος των δύο (2) ωρών.
Ο χρόνος αποκατάστασης είναι ο χρόνος που µεσολαβεί από την στιγµή
της κλήσης ή της ειδοποίησης µε ΦΑΞ ή email, µέχρι την αποκατάσταση
του προβλήµατος και θα είναι ίσος ή µικρότερος των σαράντα οκτώ (48)
ωρών, διαφορετικά θα αντικαθίσταται το προς επισκευή µηχάνηµα µε
άλλο αντίστοιχο µέχρι την επισκευή του και την επιστροφή στην
Αναθέτουσα Αρχή. Τόπος συντήρησης του εξοπλισµού, είναι το κτίριο
στο οποίο είναι εγκατεστηµένος και πιο συγκεκριµένα το κτίριο του ΝΑΤ
στον Πειραιά, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 1.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε
την υπ’ αριθµόν ............... του ................ εγγύηση για ........... Ευρώ, που
καλύπτει το 5% της Συµβατικής Τιµής χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µέχρι
............... και επιστρέφεται µετά την λήξη της Σύµβασης και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.
Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της παρούσης σύµβασης η
προσκοµισθείσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του
ΝΑΤ και έχει θέση ποινικής ρήτρας.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και έχουν,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή
άλλο νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα
εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ηµερών από την
προηγούµενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος
δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
καταγγείλει τη Σύµβαση.
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Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας,
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
ΤΙΜΗΜΑ
Το συνολικό τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο,
ανέρχεται στο ποσό των ................ Ευρώ ή µηνιαίως στο ποσό των
............ Ευρώ.
Στο τίµηµα δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ και σύµφωνα µε τις νόµιµες
διαδικασίες που ισχύουν για το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆.
1. Κρατήσεις:
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις
που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του αναλογούντα ΦΠΑ που βαρύνει
την Αναθέτουσα Αρχή.
1. 0,06% υπέρ ΕΑ∆ΗΣΥ
2. 3% χαρτόσηµο ΕΑ∆ΗΣΥ εφαρµοστέο επί της κράτησης ΕΑ∆ΗΣΥ
3. 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου εφαρµοστέου επί χαρτοσήµου ΕΑ∆ΗΣΥ
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του
τιµολογίου.
4. 8% παρακράτηση φόρου που υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του
τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις.
Το πληρωτέο ποσό προκύπτει από την αφαίρεση των τελικών ποσών που
προκύπτουν από τον ως άνω υπολογισµό από την µικτή αξία κάθε
τιµολογίου.
2. Τρόπος Πληρωµής :
Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα, µε κατάθεση στον τραπεζικό
λογαριασµό του Αναδόχου, έως εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία
προσκόµισης του τιµολογίου και κάθε άλλου απαιτούµενου από την
Αναθέτουσα Αρχή δικαιολογητικού, στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών αυτής. Για την έγκαιρη πληρωµή του, ο Ανάδοχος, είναι
υποχρεωµένος να προσκοµίσει µαζί µε τα νόµιµα παραστατικά και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή.
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Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εν’
όλο ή εν µέρει, στα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του, που απορρέουν από
τη Σύµβαση αυτή. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος, δικαιούται να εκχωρήσει
µέρος του Συµβατικού Τιµήµατος της υπογραφείσας Σύµβασης σε
Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, µετά
από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής κατά περίπτωση.
Σε αυτή την περίπτωση, ο Ανάδοχος ενηµερώνει εγγράφως την
Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που
πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως
Τράπεζας αναφορικά µε τη εξέλιξη της σύµβασης εκχώρησης µεταξύ του
Αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε, εάν λόγω έκπτωσης του
Αναδόχου, λύσης της σύµβασης, επιβολή και καταλογισµός ρητρών
καθώς και λόγω άλλων συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην
παρούσα ∆ιακήρυξη και στη Σύµβαση, ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση
υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη
Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.
β) Ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει ∆ιοικητικές Εντολές της
Αναθέτουσας Αρχής.
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
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δ) Εκδόσεως τελεσίδικης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης κατά του
Αναδόχου, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον
Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’
εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση της διακριτικής
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό,
να ορίσει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως,
οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την
πάροδο της ορισθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της
Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου,
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του, που πηγάζει από
τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή,
όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή
έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά
έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του
Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση, προς τον Ανάδοχο, µέχρις
εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή
καταπίπτει υπέρ της.
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει, πρόσθετα από τον
Ανάδοχο, αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου
ποσού της Συµβατικής Τιµής που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος
του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης,
να
χρησιµοποιηθεί
για
τον
προοριζόµενο
σκοπό.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση, αφού ειδοποιήσει την
Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ηµέρες πριν, εφόσον αυτή δεν τηρεί αυτά
που προβλέπονται στη Σύµβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή
αποζηµιώνει τον προµηθευτή για κάθε απώλεια ή ζηµία που έχει
ενδεχοµένως υποστεί και εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας
βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται
να απαντήσει εντός δέκα (10) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του
Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας,
τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η µη απόκριση στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, πέραν των
προβλεποµένων από το ν. 4412/2016, συνεπάγεται επιβολή ποινικής
ρήτρας, για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα καθυστέρησης, το ύψος της
οποίας θα ανέρχεται στο 2% επί του ποσού της σύµβασης.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί εάν και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν εγγράφως προς τούτο.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια
ορίζονται τα δικαστήρια του Πειραιά.
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα και αφού
διαβάστηκε υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ........................................
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ/ΝΑΤ
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ. Πρωτ. 02/2018 προκήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας
Κατάστηµα
(∆/νση: οδός -αριθµός TK fax ) Ηµεροµηνία έκδοσης,
…….ΕΥΡΩ.
Προς ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΚ 10181

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ .

................ΕΥΡΩ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως)
…………..……….. ……............... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή
µας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………..∆\νση…………………………………………
……………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό…......
σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια
…………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του
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…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας
………...ΕΥΡΩ αυτής.

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 τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας
καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ. Πρωτ. 02/2018 προκήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και
τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή
η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99221087]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:Εθνικής Αντίστασης 1,Πειραιάς 18531
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Αγγελική Στεφανοπούλου
- Τηλέφωνο: 2104149431
- Ηλ. ταχυδροµείο: oik.prom@nat.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.nat.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [Πρόχειρος συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός, µε κλειστές

προσφορές, για την 12µηνη ανάθεση του έργου συντήρησης του
πληροφοριακού εξοπλισµού του ΝΑΤ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ
17.500,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του
ΝΑΤ (ΚΑΕ 887) έτους 2018 µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από
οικονοµικής άποψης προσφορά.]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: […-…]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : […-…]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [∆ιακήρυξη 02/2018]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
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α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου α) [……]
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
των εγγράφων):[……][……][……][……]
αναφέρετε:
γ) [……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοv:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
ε) [] Ναι [] Όχι
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
αυτή διατίθεται δωρεάν;
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
των εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……][……]
Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) [……]
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [……]
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Τµήµατα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
[……]
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
[……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

ΑΔΑ: ΩΡ9Υ469ΗΞΡ-ΡΗΑ

18PROC002648003 2018-02-09
47

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει
στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

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

ΑΔΑ: ΩΡ9Υ469ΗΞΡ-ΡΗΑ

18PROC002648003 2018-02-09
50

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

[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτοµερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτοµερείς
πληροφορίες
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευµένων τόκων ή των
[……]
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
[.......................]
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix,

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις;

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

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός
φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
έτος: [……] κύκλος
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
έτος: [……] κύκλος
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
εργασιών:[……][…]νόµισµα
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
xxxiii
:
[……],[……][…]νόµισµα
σύµβασης είναι ο εξής
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών:
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
[……][…] νόµισµα
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
έτος: [……] κύκλος εργασιών:
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται
[……][…] νόµισµα
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη
έτος: [……] κύκλος εργασιών:
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
[……][…] νόµισµα
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή [……],[……][…] νόµισµα
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξήςxxxiv:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
[…................................…]
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
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4) Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισµός της απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και
yxxxvi -και η αντίστοιχη αξία)

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη.

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxvii, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή
ιδιωτικούςxxxix:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

ηµεροµηνίες

παραλήπτες

ΑΔΑ: ΩΡ9Υ469ΗΞΡ-ΡΗΑ

18PROC002648003 2018-02-09
60

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:

[....……]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της
σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:

[……]

[....……]
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11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxliv
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
των εγγράφων): [……][……][……] xlv
διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για
το καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι,
ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο]
του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες
(οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές
χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό
των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της
20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10
εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50
εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε
µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων
ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
iv
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη
ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.
v
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην
πιστοποίηση.
vi
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vii
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του
Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς,
µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες
ικανότητες.”
viii
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ
2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται
στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
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xii
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου,
της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική
αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
xv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη
συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να
κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi
Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί
(µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να
καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση
(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
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ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός
φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την
εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης
δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο
18 παρ. 2 .
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη
διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι
οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε
άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvi Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν
την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν
την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxix Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να
περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή
υπηρεσίες.
xl
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν
άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει
να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.
xli
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον
αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
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xlii
Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει
να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

