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ο
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 02/2020
ΘΕΜΑ:«Δημόσιος

ηλεκτρονικός

ανοικτός

διαγωνισμός

με

κλειστές

προσφορές

προϋπολογισθείσας δαπάνης 119.824,50 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για την προμήθεια
Εντύπων και Δελτίων Μηχανογράφησης (διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ) (CPV:
22820000-4), έτους 2020, που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ. (ΚΑΕ 1293) έτους
2020, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής».

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο , έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 913/78, άρθρο 83 πργ 4 και άρθρο 91 πργ ια.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.

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.

4.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147α/8-8-16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.

Τη ΚΥΑ Φ. 80000/οικ.61362/16406/28-12-2016 (ΦΕΚ 4412 Β/30-12-2016) Διάρθρωση των
οργανικών μονάδων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) (ΝΠΔΔ).

6.

Την Υ.Α. οικ.23013/Δ1/7970/20.04.2018 ΦΕΚ 231/ΥΟΔΔ/24-4-2018“Διορισμός Προέδρου του
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου”.

7.

Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 225/17-06-2020, (ΑΔΑ: ΩΧ5Υ469ΗΞΡ-09Ω
ΑΔΑΜ:20REQ006903355) (Φορέας 100) και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 226/17-

-1-

ΑΔΑ: 6ΕΩΟ469ΗΞΡ-6ΟΚ

20PROC007047215 2020-07-17

06-2020 (ΑΔΑ: 651Μ469ΗΞΡ-Ε84 ΑΔΑΜ:20REQ006903220) (Φορέας 300) που αφορά την
ανάγκη για προμήθεια Εντύπων & Δελτίων Μηχανογράφησης για τις ανάγκες του ΝΑΤ έτους
2020.
8.

Την απόφαση της 6ης Συνεδρίασης Δ.Σ./ Ν.Α.Τ. της 25/06/2020 θέμα 19ο (ΑΔΑ: ΨΝΣΝ469ΗΞΡΔΚΘ ΑΔΑΜ: 20REQ006968425), με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη για την διενέργεια
δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Εντύπων και
Δελτίων Μηχανογράφησης (Διατιμημένων & Αδιατίμητων εντύπων Ν.Α.Τ.) έτους 2020.

9.

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

Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, για την προμήθεια
Εντύπων και Δελτίων Μηχανογράφησης (διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων Ν.Α.Τ.), έτους 2020

(CPV: 22820000-4) προϋπολογισθείσας δαπάνης 119.824,50€, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ. (ΚΑΕ 1293) έτους 2020, με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της
προσφερόμενης τιμής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προμήθεια Εντύπων και Δελτίων Μηχανογράφησης
(διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ) έτους 2020 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαδικτυακός

τόπος Ημερομ.

υποβολής

Διαδικτυακή

Καταληκτική

Ημερομηνία

ημερομηνία

αποσφράγισης

διακήρυξης στην υποβολής

υποβολής

προσφορών

διαδικτυακή

προσφορών

προσφορών

ΑΜΕΣΩΣ

07/09/2020

ανάρτησης

πύλη ΕΣΗΔΗΣ
πύλη 24/07/2020

Ημερομηνία
της έναρξης

11/09/2020

www.promitheus.gov.g
r του ΕΣΗΔΗΣ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
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Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στην διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.
Η προκήρυξη (περίληψη) της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 11-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ενώπιον της Ετήσιας Τριμελούς
Επιτροπής Αποσφράγισης των Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2020 του ΝΑΤ, όπως αυτή έχει
συσταθεί με την Απόφαση της 2 ης Συνεδρίασης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 21/01/2020 θέμα 8 ο (ΑΔΑ: ΨΥΟ4469ΗΞΡ-ΙΤΞ) και
την υπ’ αριθμ. 12/22-01-2020 Απόφαση Προέδρου Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: Ψ5Ω2469ΗΞΡ-8Η8) όπως τροποποιήθηκε
με την Απόφαση της 5 ης Συνεδρίασης ΔΣ./Ν.Α.Τ. της 02/06/2020 θέμα 19 ο (ΑΔΑ:ΨΟ7Κ469ΗΞΡ-Μ9Μ) και την
υπ’ αριθμ. 65/05-06-2020 Απόφαση Προέδρου Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: 61ΦΗ469ΗΞΡ-6ΒΙ).

Την ίδια ημέρα και ώρα 12:00 π.μ. θα γίνει από την ανωτέρω ορισμένη Επιτροπή η αποσφράγιση
και των κατατεθειμένων στην υπηρεσία φακέλων σε έντυπη μορφή.
Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 17η/07/2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 121 παρ. 1α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ , του συνημμένου
τεύχους της διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
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Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως
εξής:


Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν
από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι

οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν δια-

θέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση
των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι

οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται

από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση, κατά νόμο, στην
ελληνική.
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία
να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρή στης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
β) Σύμπραξη επιχειρήσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
και εφόσον όλοι οι ανωτέρω δραστηριοποιούνται στο χώρο των εντύπων.
2. Δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή
Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου 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 (άρθρο 73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
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:
3.1. 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 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
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συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, 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 IKE (Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ'
ελάχιστον στους ομόρρυθμους εταίρους και στους διαχειριστές αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση
ΚΥΝΣΕΠ αφορά τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ'
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
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προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας

τους

φόρους

ή

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3.3. 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 ο εν λόγω φορέας ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 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.
3.4. 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.
3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
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δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
3.6. 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.7. 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 ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι κλειστές έντυπες προσφορές θα κατατίθενται με πρωτόκολλο στο Τμήμα Γραμματείας και
Επιμελητείας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΝΑΤ στη διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 1,
Πειραιάς, Τ.Κ. 18531, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, δηλαδή έως την 10/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Οι κλειστές έντυπες προσφορές μπορεί να κατατεθούν είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, αυτή θα ληφθεί ως
εμπρόθεσμη, εφόσον περιέλθει στην Υπηρεσία εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. Προσφορές που θα
κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογηθούν. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην
Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.
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.
Οι έντυπες προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
τα παρακάτω :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές
προϋπολογισθείσας δαπάνης 119.824,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την
προμήθεια Εντύπων και Δελτίων Μηχανογράφησης διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων
ΝΑΤ, έτους 2020 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 02/2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11/09/2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
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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. Υποφάκελος με ένδειξη "Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά" (περιέχει ένα
πρωτότυπο με περιεχόμενο τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β΄)
2. Υποφάκελος με ένδειξη "Οικονομική προσφορά" (περιέχει ένα πρωτότυπο με περιεχόμενο την
Οικονομική προσφορά)
Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα, που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α’ : Συμπληρωματικοί γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β’ : Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά - υποδείγματα εγγυητικών
επιστολών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ΄ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δ΄ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ε΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
Πειραιάς, …/…/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ν.Α.Τ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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Ανήκει στην υπ΄αριθμ. 02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων
Ν.Α.Τ. έτους 2020 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσης.
2.

Προϋπολογισμός δαπάνης:

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων

είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 119.824,50 )

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
1.

Τόπος, τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο έως την
07/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ).
Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω.
Οι προσφορές σε έντυπη μορφή θα υποβληθούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών δηλαδή έως την 10/09/2020,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων,
θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το
αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
2. Περιεχόμενο Προσφορών
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και υποβάλλονται
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από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Οικονομική προσφορά”.
(υπο)φάκελος* = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των
προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι απολύτως
ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή
της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση
αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
Οι διευκρινήσεις των υποψηφίων Προμηθευτών πρέπει να δίδονται ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η
αρμόδια Επιτροπή.
2.1 Περιεχόμενα (Υπο)φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” υποβάλλονται η
εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα
δικαιολογητικά του υποψήφιου Προμηθευτή ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές
απαιτήσεις καθώς και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).
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Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
“Οικονομική Προσφορά” και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον εν λόγω φάκελο επί ποινή απορρίψεως.
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφονται αναλυτικά τα κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Ο Α/Α του εντύπου & ο Κ.Α του εντύπου, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, η ζητούμενη
ποσότητα ενός εκάστου εντύπου, η τιμή μονάδος αυτού αριθμητικώς, η συνολική τιμή του εντύπου
αριθμητικώς και ολογράφως & στο τέλος η συνολική καθαρή αξία όλων των διατιμημένων εντύπων
αριθμητικώς και ολογράφως (χωρίς Φ.Π.Α.) και η συνολική αξία όλων των διατιμημένων εντύπων
αριθμητικώς και ολογράφως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (σε περίπτωση αναγραφής
εσφαλμένου Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΑΔΙΑΤΙΜΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
Ο Α/Α του εντύπου, το Νο του υποδείγματος, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, η ζητούμενη
ποσότητα ενός εκάστου εντύπου, η τιμή μονάδος αυτού αριθμητικώς η συνολική τιμή αυτού
αριθμητικώς και ολογράφως και στο τέλος η συνολική καθαρή αξία όλων των αδιατίμητων εντύπων
αριθμητικώς και ολογράφως (χωρίς Φ.Π.Α.) και η συνολική αξία όλων των αδιατίμητων εντύπων
αριθμητικώς και ολογράφως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (σε περίπτωση αναγραφής
εσφαλμένου ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Επισημαίνεται ότι:
1.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος
εντύπου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.

Αναπροσαρμογή του τιμήματος που κατακυρώθηκε για την προμήθεια αποκλείεται για
οποιοδήποτε λόγο. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

3.

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ διαφορετικά απορρίπτονται.

4.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
(άνευ ορίου) εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του πέντε.
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Στην προσφερόμενη τιμή εννοείται ότι περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και το
κόστος των εντύπων και το κόστος για τα έξοδα συσκευασίας-μεταφοράς και της παράδοσης, η
οποία θα γίνει στους χώρους του ΝΑΤ.

6.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών και οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά
αμέσως χωρίς καθυστέρηση.

7.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις, σχετικά
με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις, που έχουν
επιλεγεί, ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των
ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την
απόρριψη της προσφοράς.

8.

Η δυνατότητα εφοδιασμού του Ν.Α.Τ, με τα διατιμημένα έντυπα ΠΙΝΑΚΑΣ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Γ΄ της παρούσας, στην ίδια τιμή για ένα ακόμη χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα
έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Η Αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσοι έχουν παραλάβει τη
Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή
των Προσφορών. Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα
αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνκού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
www.promitheus.gov.gr.
Σημειώνεται επίσης ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα αναρτώνται
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδυκτιακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής
www.nat.gr.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Αιτήματα

παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
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Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν
εξετάζονται.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 10 μήνες (300 ημέρες). Προσφορές
που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, θα γίνει
την 11/09/2020 και ώρα 11.00 π.μ., μέσω της πιστοποιημένης στο σύστημα Ετήσιας Τριμελούς
Επιτροπής Αποσφράγισης των Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2020 του Ν.Α.Τ. όπως αυτή έχει
συσταθεί με την Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 21/01/2020 θέμα 8 ο (ΑΔΑ: ΨΥΟ4469ΗΞΡ-ΙΤΞ)
και την υπ’ αριθμ. 12/22-01-2020 Απόφαση Προέδρου Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: Ψ5Ω2469ΗΞΡ-8Η8) όπως
τροποποιήθηκε με την Απόφαση της 5 ης Συνεδρίασης ΔΣ./Ν.Α.Τ. της 02/06/2020 θέμα 19 ο (ΑΔΑ:ΨΟ7Κ469ΗΞΡΜ9Μ) και την υπ’ αριθμ. 65/05-06-2020 Απόφαση Προέδρου Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: 61ΦΗ469ΗΞΡ-6ΒΙ).

Την ίδια μέρα και ώρα 12.00 π.μ. θα γίνει από την ανωτέρω ορισμένη Επιτροπή η αποσφράγιση και
των κατατεθειμένων στην υπηρεσία φακέλων σε έντυπη μορφή.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» , οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ακολούθως η ανωτέρω ορισμένη Επιτροπή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού συντάσσει και
υπογράφει επαρκώς αιτιολογημένο πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών του φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και η Αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική
απόφαση επί της αξιολόγησης των ανωτέρω ηλεκτρονικών προσφορών, η οποία κοινοποιείται στους
συμμετέχοντες.
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω της
ανωτέρω ορισμένης και πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των
προσφορών του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
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προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Ακολούθως η ανωτέρω ορισμένη Επιτροπή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού συντάσσει και
υπογράφει επαρκώς αιτιολογημένο πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών του φακέλου
«Οικονομική Προσφορά» και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης
των ανωτέρω ηλεκτρονικών προσφορών, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος τον «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προ βλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά «προσωρινού αναδόχου» σύμφωνα με το άρθρο
80 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την
υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι: ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)
δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών και κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, και
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση.
3. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων (το οποίο εκδίδεται από την ηλεκτρονική πύλη του ΣΕΠΕ sepenet.gr), από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
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οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ή υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, εφόσον έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού, όπου να δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις
επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αιτήσεων συμμετοχής
(παράγραφος 17 άρθρο 376 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν
την υποβολή του και από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του .
7. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα Ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
(εφόσον υπάρχουν), με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών,
επαληθευμένη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.
8. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, με
ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, όπως
πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για
Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης.
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Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Τα δικαιολογητικά του «προσωρινού αναδόχου» υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον υποφάκελο με
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο «προσωρινός ανάδοχος» υποβάλλει εντός της προθεσμίας που του εδόθει
σύμφωνα με τα ανωτέρω αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Η

αποσφράγιση

και

αξιολόγηση

των

δικαιολογητικών

του

«προσωρινού

αναδόχου»

πραγματοποιείται εφαρμοζόμενων αναλόγως των οριζόμενων παραπάνω.
Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων της ανωτέρω ορισμένης Επιτροπής, οι
κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της αναθέτουσας αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις - συμπληρώσεις των τελευταίων προς την αναθέτουσα αρχή καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία
μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθέτουσας αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 είτε και σε απλή φωτο τυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 72 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ (€ 1.933,00) , ήτοι ποσοστό
2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η
παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και του τύπου που περιβάλλονται πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα οριζόμενα από το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα:
α) Την ημερομηνία έκδοσης,
β) Τον εκδότη,
γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) Τον αριθμό της εγγύησης,
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) Τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, και
ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και όχι δεσμευτικά παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσας υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες
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σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του «προσωρινού αναδόχου» η
αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μέσω του Συστήματος, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης,
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε
κάθε προσφέροντα εκτός από τον «προσωρινό ανάδοχο» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 105 και την παρ. 3 του άρθρου 316 του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, μέσω του Συστήματος και της
πιστοποιημένης σε αυτό Επιτροπής, τον «προσωρινό ανάδοχο» να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, κοινοποιώντας του σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση (που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης)
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τη διακήρυξη και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
αναθέτουσας αρχής.
Ο «προσωρινός ανάδοχος» καλείται να προσκομίσει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, η οποία
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα οριζόμενα από το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε

ποσοστό 5% της συνολικής

συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Για τη
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και όχι δεσμευτικά παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσας υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των εντύπων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Επισημαίνεται ότι:
1.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή ανά έντυπο.

2.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος
της υπό προμήθεια ποσότητας όχι όμως λιγότερο του 50%.

3.

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη Διακήρυξη ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.
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4.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης
ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%. Σε περίπτωση επαύξησης της
συμβατικής ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

5.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1.

Ο χρόνος ολικής παράδοσης των υπό προμήθεια (διατιμημένων και αδιατιμήτων) εντύπων
ορίζεται σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, που υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

2.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/2 αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.

3.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί

την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την

αποθήκη και την ορισμένη επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία, που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να ασφαλίσει τα έντυπα κατά παντός κινδύνου
κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους και μέχρι τοποθέτησής τους, στους χώρους της αποθήκης
του ΝΑΤ, συσκευασμένα σε κλειστά πακέτα, με την εξωτερική επισήμανση του είδους
(ονομασία, Κ.Α. εντύπου,καθώς και αντίγραφο του εσωκλειόμενου στα πακέτα εγγράφου,
εντύπου κ.λ.π.) και ποσότητας για τα διατιμημένα και για τα αδιατίμητα στους χώρους των
αρμοδίων Τμημάτων ΝΑΤ, κατά Διεύθυνση,όπως περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι και ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
αντίστοιχα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, συσκευασμένα σε κλειστά πακέτα, με την
εξωτερική επισήμανση του είδους, της Διεύθυνσης του Τμήματος και της ποσότητας.

5.

Τον κίνδυνο της βλάβης φθοράς ή απώλειας των εντύπων φέρει μέχρι της τοποθέτησής των
στους παραπάνω χώρους ο ανάδοχος.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής οικονομικού φορέα σε αυτόν
ορίζονται από τα άρθρα 360-367 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ και περιέχουν τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα τους.
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Οι προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό
(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του
παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Οι προσφορές θα δοθούν για όλα τα είδη και για ολόκληρη την ποσότητα.

2.

Εκτέλεση της προμήθειας από τρίτους και εκχώρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου σε τρίτους
απαγορεύεται απολύτως.

3.

Κάθε αντίρρηση των οικονομικών φορέων εναντίον των αποφάσεων της Ετήσιας Τριμελούς
Επιτροπής Αποσφράγισης των Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2020 του ΝΑΤ
όπως αυτή έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 01/21-01-2020 Θ. 8 Ο Απόφαση Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ:
ΨΥΟ4469ΗΞΡ-ΙΤΞ) και την υπ’ αριθμ. 05/02-06-2020 Θ. 19 Ο απόφαση Δ.Σ./ΝΑΤ περί
τροποποίησης (ΑΔΑ: ΨΟ7Κ469ΗΞΡ- Μ9Μ) και την υπ’ αριθμ. 65/05-06-2020 Απόφαση Προέδρου
Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: 61ΦΗ469ΗΞΡ-6ΒΙ) .
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή θα γίνει από την Τριμελή Ετήσια Επιτροπή, παρακολούθησης και παραλαβής της
προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών του ΝΑΤ για το έτος 2020, όπως αυτή έχει συσταθεί με την
Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 21/01/2020 θέμα 9 ο (ΑΔΑ: 6ΘΙΚ469ΗΞΡ-3ΓΠ) και την υπ’
αριθμ. 13/22-01-2020 Απόφαση Προέδρου Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΨΣΑΗ469ΗΞΡ-ΟΞΥ), η οποία θα συντάξει
το πρακτικό οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των
παραδοθέντων εντύπων. Εάν το σύνολο ή μέρος των παραδοθέντων εντύπων δεν θα είναι σύμφωνο
με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα της Υπηρεσίας (μεταφορά και τοποθέτηση στους
χώρους της αποθήκης του ΝΑΤ, συσκευασμένα σε κλειστά πακέτα, με την εξωτερική επισήμανση
του είδους (ονομασία, Κ.Α. εντύπου,καθώς και αντίγραφο του εσωκλειόμενου στα πακέτα
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εγγράφου, εντύπου κ.λ.π.) και ποσότητας για τα διατιμημένα και για τα αδιατίμητα στους χώρους
των αρμοδίων Τμημάτων Ν.Α.Τ., κατά Διεύθυνση, όπως περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι και ΠΙΝΑΚΑ
ΙΙ αντίστοιχα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, συσκευασμένα σε κλειστά πακέτα, με την
εξωτερική επισήμανση του είδους, της Διεύθυνσης του Τμήματος και της ποσότητας) η επιτροπή θα
τα απορρίψει.
Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ./Ν.Α.Τ. δύναται με απόφασή του να ορίσει εύλογη προθεσμία για την
αντικατάσταση αυτών.
Αν ο Προμηθευτής δεν δεχθεί ή δεν μπορέσει να τα αντικαταστήσει κηρύσσεται έκπτωτος, ως προς
το μέρος της προμήθειας που απορρίφθηκε (μέρος ή σύνολο) και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της δοθείσας προθεσμίας θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης
Ο Προμηθευτής εγγυάται την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα των εντύπων για ένα έτος από την
οριστική παραλαβή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ποσότητα εντύπων δεν
είχε τη σωστή ποιότητα, ή δεν βρέθηκε η σωστή ποσότητα, τυχαία δε κατά την δειγματοληπτική
παραλαβή τα έντυπα ευρέθησαν καλώς, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα έντυπα,
που δεν είχαν τη σωστή ποιότητα ή να εκτυπώσει και προσκομίσει τα έντυπα, που δεν ευρέθησαν
στη σωστή (συμβατική ποσότητα), αδαπάνως για το Ν.Α.Τ., σε προθεσμία που θα ορισθεί από το
Δ.Σ./Ν.Α.Τ..
Διαφορετικά ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που δεν
βρέθηκε στη σωστή ποσότητα ή ποιότητα και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1. Σε περίπτωση που τα έντυπα παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, εκτός των τυχόν

προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων επιβάλλεται και

πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω ποσά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων εντύπων χωρίς τον ΦΠΑ.
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3. Επίσης το Ν.Α.Τ. έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον Ανάδοχο την καταβολή κάθε άλλης θετικής
ζημιάς που θα υποστεί.
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1.

Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος

σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος

παράδοσης και δεν υποβληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασής του, ή έληξε ο παραταθείς κατά τα
ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα υπό προμήθεια έντυπα του ΝΑΤ, που περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.
2.

Ο Προμηθευτής που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για να υπογράψει

τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε
στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του ΔΣ/ ΝΑΤ.
3.

Με την ίδια διαδικασία ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα από τη
σύμβαση υπό προμήθεια είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
4.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεσης, επιβάλλονται

με απόφαση του ΔΣ αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης κατά περίπτωση.
β) Προμήθεια των εντύπων, σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, είτε από τους υπόλοιπους
οικονομικούς φορείς, που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού,
είτε με απευθείας ανάθεση.
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του ΝΑΤ ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου.
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του αναδόχου από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.
δ) Σε περίπτωση που η προμήθεια των εντύπων σε βάρος έκπτωτου αναδόχου γίνεται με
τροποποίηση όρων, ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης,
από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε
βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει, από την τροποποίηση των
σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή στον προμηθευτή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών, μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή, θα γίνει μέσω της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα, με
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έκδοση στο όνομα του Προμηθευτή χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος του ΚΑΕ 1293 (φορέας
100) και ΚΑΕ 1293 (φορέας 300.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής του αναδόχου που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστο αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες και θα
αποδοθούν στα δικαιούχα ταμεία από την αρμόδια για την πληρωμή Υπηρεσία, ήτοι:
1.

0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο

375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων.
2.

Επί της εν λόγω κράτησης (0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3%

και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
3.

0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) άρθρο

350 παρ. 3 Ν. 4412-16 (βλ. ΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β 969/22.3.2017 «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α 147)».)
4.

Επί της εν λόγω κράτησης (0,06% υπέρ ΑΕΠΠ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και

κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
5.

παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).
Το πληρωτέο ποσό προκύπτει από την αφαίρεση των τελικών ποσών των κρατήσεων που προκύπτουν από τον ως άνω υπολογισμό από την μικτή αξία κάθε τιμολογίου.
Διευκρινίζεται ότι: Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την
προμηθεύτρια στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία πιστοποιητικού ασφαλιστικής και φορολογικής
ενημερότητας, από το οποίο να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης προς αυτό, διαφορετι κά η όποια οφειλή θα αποδίδεται από το Φορέα με αντίστοιχη παρακράτηση από το οφειλόμενο
ποσό στον προμηθευτή και θα αποδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην συμβατική αξία, θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο
ταμείο, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του
Πειραιά.
Ανήκει στην υπ΄αριθμ. 02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο κλειστός σφραγισμένος (Υπό)Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιέχει:
 Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο καθώς και Βεβαίωση ότι ο
αναφερόμενος στο Πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης για το
τρέχον έτος.
 Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr) αλλά και στο ΕΣΗΔΗΣ (Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
ESPDint). Ως προς τη διαδικασία υποβολής του στον παρόντα διαγωνισμό, σημειώνεται ότι το ΤΕΥΔ
επισυνάπτεται στη παρούσα Διακήρυξη προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Οι υποψήφιοι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το ΤΕΥΔ στον υποφάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».
Με το συμπληρωμένο ΤΕΥΔ επιβεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:
Α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 4412/2016 .
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Ειδικότερα:

1. Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2009, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).
β) δωροδοκία (διαφθορά), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το
Ν. 2803/2000 (Α΄48).
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2. Ο οικονομικός φορέας είναι φορολογικά ενήμερος.
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3. Ο οικονομικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
4. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου.
5. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού δικαίου.
6. Ο οικονομικός φοράς δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του εργατικού δικαίου.
7. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση.
8. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
9. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων, απόκρυψης πληροφοριών, ανικανότητας παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα.
10. 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.
11. Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
12. Ο οικονομικός φορέας διαθέτει πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα Ινστιτούτα ή επίσημες
υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων
ειδών, επαληθευμένη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα , νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών (άρθρο 79Α του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως αυτός ισχύει σήμερα, όπου

θα δηλώνεται ότι παρέχεται η συγκατάθεση του συμμετέχοντα για την επεξεργασία από την
Υπηρεσία και κοινοποίηση σε συνυποψηφίους στοιχείων/εγγράφων που υποβάλλονται υποχρεωτικά,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς, τα
οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
 Ισολογισμούς των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα ή
εκκαθαριστικά σημειώματα σε περίπτωση φυσικών προσώπων.
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 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.
 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 .
3. Εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο επιπρόσθετα υποβάλει αντίγραφο του Καταστατικού
σύστασης με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού καθώς και την
ισχύουσα νομική εκπροσώπηση (ΦΕΚ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κλπ). Από τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, κλπ) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού
οργάνου.
4. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και :
ο υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό πρόσωπο (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή ο νόμιμος/οι
εκπρόσωπος/οι ε(φόσον πρόκειται για εταιρεία), ήτοι: οι ομόρρυθμοι εταίροι εφόσον πρόκειται για
Ο.Ε. και Ε.Ε., ο διαχειριστής/ες εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ και ΙΚΕ, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής
εφόσον πρόκειται για ΚΥΝΣΕΠ, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον πρόκειται για ΑΕ, θα
δηλώνει/ουν ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης
Διακήρυξης καθώς και της Τεχνικής Περιγραφής που περιέχεται σε αυτή και δεν δύναται με την
Προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους
αυτής.
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς.
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(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο κλειστός σφραγισμένος (Υπό)Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει :
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία ο
υποψήφιος ανάδοχος φυσικό πρόσωπο (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή ο νόμιμος/οι
εκπρόσωπος/οι (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), ήτοι: οι ομόρρυθμοι εταίροι εφόσον πρόκειται για
Ο.Ε. και Ε.Ε., ο διαχειριστής/ες εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ και ΙΚΕ, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής
εφόσον πρόκειται για ΚΥΝΣΕΠ, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον πρόκειται για ΑΕ, θα
δηλώνει/ουν ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις Υπηρεσίες του Τεχνικού Παραρτήματος της
παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).
2. Πίνακα Συμμόρφωσης, ως κάτωθι συμπληρωμένο:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

1

Συμφωνία επί του συνόλου των
τεχνικών

προδιαγραφών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

όπως

αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα Γ,

ΝΑΙ

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του φακέλλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικής
Προσφοράς” του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν και ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα χωρίς να απαιτείται θεώρηση
γνησίου της υπογραφής. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
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Ανήκει στην υπ΄αριθμ. 02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ………………(1)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
(Δ/νση, οδός – αριθμός ΤΚ FAX)
ΑΘΗΝΑ…………………………(2)
Προς:

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ………………………………………(3)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρίας………..(4), μέχρι του ποσού
των……………ΕΥΡΩ ………(5), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την συμμετοχή της στο
διενεργούμενο διαγωνισμό Ν.Α.Τ. αριθμ. ……(6), που θα διεξαχθεί την ……………. (7) για την προμήθεια
…………….(8), όπως και τις τυχόν επαναλήψεις του.
Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με
βάση έγγραφης εντολής σας.
Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας της από της προσφοράς δέσμευσης και μάλιστα μέχρι της
υπογραφής της σύμβασης, στην περίπτωση της κατακύρωσης σ’ αυτήν του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Διατελούμε με τιμή,
……………………………….(9)
Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - Ημερομηνία έκδοσης
3. Αριθμός εγγύησης
4. Στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ. και ταχυδρομική διεύθυνση)
5. Το ποσό της εγγύησης (Αριθμητικά και ολογράφως)
6. Αριθμός διακήρυξης
7. Ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού
8. Είδος και ποσότητα της εγγύησης
9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο, σφραγίδες.

Ανήκει στην υπ΄αριθμ. 02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ………………(1)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΘΗΝΑ…………………………(2)
Προς:

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ………………………………………(3)
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα,
παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ………..(4), μέχρι το ποσόν των……………(5), στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω της Σύμβασης που υπογράφει την …….(6),
με αριθμό ……..(7), για την προμήθεια …………(8).
Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με
βάση έγγραφης εντολής σας.
Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της προμήθειας των ειδών του διενεργηθέντος
διαγωνισμού για τον οποίο εγγυόμαστε.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού
ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας προς εμάς.
Επίσης αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλλουμε ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Αρμόδιας Υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε
κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές Διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα
ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για το όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).
Διατελούμε με τιμή,
…………
…………………….(9)
Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - Ημερομηνία έκδοσης
3. Αριθμός εγγύησης
4. Στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ. και ταχυδρομική διεύθυνση)
5. Το ποσό της εγγύησης (Αριθμητικά και ολογράφως)
6. Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
7. Αριθμός Σύμβασης
8. Είδος και ποσότητα προμήθειας
9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο, σφραγίδες.

Ανήκει στην υπ΄αριθμ. 02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Ολόκληρη η πoσότητα τωv παρακάτω εvτύπωv θα πρέπει vα είvαι σύμφωvα με τις
πρoδιαγραφές της διακήρυξης και τα δείγματα της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία διατηρεί τo δικαίωμα της αλλαγής oρισμέvωv εvτύπωv της διακήρυξης με κάπoια
άλλα εξ αυτώv.
Για τo λόγo αυτό o πρoμηθευτής πριv πρoχωρήσει στηv oπoιαδήπoτε εκτύπωση θα πρέπει
υπoχρεωτικά vα πρoσκoμίσει τo δoκίμιo για έγκριση από τηv Υπηρεσία.
Τo δoκίμιo αυτό θα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς o χρόvoς τoυ ελέγχoυ, πoυ θα
είvαι ελάχιστoς vα υπoλoγίζεται ως καθυστέρηση για αύξηση τoυ συμβατικoύ χρόvoυ παράδoσης
των υπό πρoμήθεια εvτύπωv.
Η διαδικασία αυτή έχει σκoπό vα ελαχιστoπoιήσει τις πιθαvότητες vα παρoυσιασθoύv
πρoβλήματα καταλληλότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

Κ.Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΝΤΥΠΟΥ

009

110

111

112

113

ΑΔΕΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΕ
ΠΛΟΙΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΟΣΟ

80

2.500

700

700

50

2,186

0,803

0,825

0,930

3,138

ΜΟΡΦΗ

ΧΑΡΤΙ
ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ

ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Βιβλίο
μπεζ
διαστάσε
ων 14,5 χ
21
εκατοστά

Λευκό,
κίτρινο, 50
φύλλωv με
διάτρηση
καρμπονιζε

Χαρτόvι μπεζ
τύπου MANILA για
το μπροστινό
μέρος και χαρτόνι
λευκό τύπου
ΚΟΥΣΕ για το
οπισθόφυλλο.

Αρίθμηση
στο πάνω
δεξιό μέρος Ψαροκολλητά
των
φύλλων.

Βιβλίo
2.007,50
μπλέ

Χαρτόvι
Λευκό γραφής βιβλιoδεσίας
WOOD FREE, επεvδεδυμέvo με
62 φύλλωv, πλαστικό επί
διαστάσεωv χάρτoυ ως δείγμα
10,5 Χ 15,5
και εκτύπωση
εκατoστά.
αυτoύ με
χρυσoτυπία.

Δύo
χρώματα
στις δύo
όψεις τωv
φύλλωv.

Ράψιμo με
κλωστή (γαζίτύπoυ
διαβατηρίωv)
και πρόσθετη
εvίσχυση
ράχης με παvί
γαζωτό.

Σελίδωv
από τo 1
έως τo
116

Βιβλίo
μπλέ

Χαρτόvι
βιβλιoδεσίας
Λευκό γραφής
επεvδεδυμέvo με
WOOD FREE,
πλαστικό επί
62 φύλλωv,
χάρτoυ ως δείγμα
διαστάσεωv
και εκτύπωση
10,5 Χ 15,5
αυτoύ με
χρυσoτυπία.

Δύo
χρώματα
στις δύo
όψεις τωv
φύλλωv.

Ράψιμo με
κλωστή (γαζίτύπoυ
διαβατηρίωv)
και πρόσθετη
εvίσχυση
ράχης με παvί
γαζωτό.

Σελίδωv
από τo 1
έως τo
116.

Βιβλίo
μπλέ

Χαρτόvι
Λευκό γραφής βιβλιoδεσίας
WOOD FREE, επεvδεδυμέvo με
62 φύλλωv, πλαστικό επί
διαστάσεωv χάρτoυ ως δείγμα
10,5 Χ 15,5
και εκτύπωση
εκατoστά.
αυτoύ με
χρυσoτυπία.

Δύo
χρώματα
στις δύo
όψεις τωv
φύλλωv.

Ράψιμo με
κλωστή (γαζίτύπoυ
διαβατηρίωv)
και πρόσθετη
εvίσχυση
ράχης με παvί
γαζωτό.

Σελίδωv
από τo 1
έως τo
116.

Βιβλίo
μπλέ

Χαρτόvι
Λευκό γραφής βιβλιoδεσίας
WOOD FREE, επεvδεδυμέvo με
62 φύλλωv, πλαστικό επί
διαστάσεωv χάρτoυ ως δείγμα
10,5 Χ 15,5
και εκτύπωση
εκατoστά.
αυτoύ με
χρυσoτυπία.

Δύo
χρώματα
στις δύo
όψεις τωv
φύλλωv.

Ράψιμo με
κλωστή (γαζίτύπoυ
διαβατηρίωv)
και πρόσθετη
εvίσχυση
ράχης με παvί
γαζωτό.

Σελίδωv
από τo 1
έως τo
116.

Βιβλίo
κόκκινο

Χαρτόvι
Λευκό γραφής βιβλιoδεσίας
WOOD FREE, επεvδεδυμέvo με
62 φύλλωv, πλαστικό επί
διαστάσεωv χάρτoυ ως δείγμα
10,5 Χ 15,5
και εκτύπωση
εκατoστά.
αυτoύ με
χρυσoτυπία.

Δύo
χρώματα
στις δύo
όψεις τωv
φύλλωv.

Ράψιμo με
κλωστή (γαζίτύπoυ
διαβατηρίωv)
και πρόσθετη
εvίσχυση
ράχης με παvί
γαζωτό.

Σελίδωv
από τo 1
έως τo
116.

174,88

577,50

651,00

156,90

117

ΝΑΥΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ Π.Δ.
260/01 ΚΟΚΚΙΝΑ

1000

0,825

825,000

118

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΝΑΥΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ Π.Δ.
260/01

200

5,062

1.012,40
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ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επικόλληση
τεσσάρωv
σελίδωv (Νo
15 και Νo 16
εις διπλoύv)
στη σελίδα Νo
14. Σε
συσκευασία
ανά 50
τεμάχια
Επικόλληση
τεσσάρωv
σελίδωv (Νo
15 και Νo 16
εις διπλoύv)
στη σελίδα Νo
14. Σε
συσκευασία
ανά 50
τεμάχια
Επικόλληση
τεσσάρωv
σελίδωv (Νo
15 και Νo 16
εις διπλoύv)
στη σελίδα Νo
14. Σε
συσκευασία
ανά 50
τεμάχια
Επικόλληση
τεσσάρωv
σελίδωv (Νo
15 και Νo 16
εις διπλoύv)
στη σελίδα Νo
14. Σε
συσκευασία
ανά 50
τεμάχια
Επικόλληση
τεσσάρωv
σελίδωv (Νo
15 και Νo 16
εις διπλoύv)
στη σελίδα Νo
14. Σε
συσκευασία
ανά 50
τεμάχια
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8

170

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

6.500

0,245

Εvιαίo πλαστικό
κάλυμμα
Λευκό γραφής
εvισχυμέvo με
WOOD FREE,
χαρτόvι λευκό, τo
8 φύλλωv,
1.592,50 Βιβλιάριo
oπoίo κάλυμμα θα
διαστάσεωv
φέρει αvάγλυφα
9,5Χ 14
τov τίτλo τoυ
εκατoστά.
βιβλιαρίoυ και τov
κωδικό τoυ.
Λευκό τύπου
VELVET, 50
φύλλων
διαστάσεων
43,0 Χ 22,0
εκατοστά με
διάτρηση.

Εvα χρώμα
στις δύo
Ράψιμο με
όψεις τωv σύρμα
φύλλωv.

Δυο
Χαρτόνι άσπρο,
χρώματα
τύπου ΜΑΝΙΛΑ για ( Μπεζτο μπροστινό
Καφέ με
Ράψιμο με
μέρος και χαρτόνι μαύρα
σύρμα.
λευκό τύπου
γράμματα)
ΚΟΥΣΕ για το
στη μια όψη
οπισθόφυλλο.
των
φύλλων.
Δυο
Λευκό τύπου Χαρτόνι άσπρο,
χρώματα
VELVET, 50
τύπου ΜΑΝΙΛΑ για ( Μπεζφύλλων
το μπροστινό
Καφέ με
Ράψιμο με
διαστάσεων μέρος και χαρτόνι μαύρα
σύρμα.
43,0 Χ 22,0
λευκό τύπου
γράμματα)
εκατοστά με ΚΟΥΣΕ για το
στη μια όψη
διάτρηση.
οπισθόφυλλο.
των
φύλλων.
Δυο
Λευκό τύπου Χαρτόνι άσπρο,
χρώματα
VELVET, 50
τύπου ΜΑΝΙΛΑ για ( Μπεζφύλλων
το μπροστινό
Καφέ με
Ράψιμο με
διαστάσεων μέρος και χαρτόνι μαύρα
σύρμα.
43,0 Χ 22,0
λευκό τύπου
γράμματα)
εκατοστά με ΚΟΥΣΕ για το
στη μια όψη
διάτρηση.
οπισθόφυλλο.
των
φύλλων.

Σελίδων

Σε
συσκευασία
ανά 20
τεμάχια

9

201

ΔΙΠΛΩΜΑ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
Α΄ΤΑΞΗΣ

4

37,552

150,21

Βιβλίο
Άσπρο

10

202

ΔΙΠΛΩΜΑ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
Β΄ΤΑΞΗΣ

3

37,552

112,66

Βιβλίο
Άσπρο

11

203

ΔΙΠΛΩΜΑ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ΄
ΤΑΞΗΣ

4

37,552

150,21

Βιβλίο
Άσπρο

12

209

5

31,824

159,12

Μπλοκ των 50
φύλλων

13

321

5

73,780

368,90

Μπλοκ των 50
φύλλων

14

322

4

72,402

289,61

Μπλοκ των 50
φύλλων

15

323

4

71,877

287,51

Μπλοκ των 50
φύλλων

16

330

1

175,00

175,00

Μπλοκ των 50
φύλλων

3

57,765

173,30

Μπλοκ των 50
φύλλων

4

67,677

270,71

Μπλοκ των 50
φύλλων

4

133,253

533,01

4

133,253

533,01

4

133,410

533,64

4

133,542

534,17

Μπλοκ των 50
φύλλων

4

69,055

276,22

Μπλοκ των 50
φύλλων

17

406

18

411

19

412

20

413

21

418

22

450

23

452

ΕΙΔΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Π.Δ.
43/2000
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α
ΤΑΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β΄
ΤΑΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γ΄
ΤΑΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ
ΠΔ 43/2000
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
Α΄ΤΑΞΗΣ
ΔΙΠΛ. ΟΙΚΟΝ.
ΑΞ/ΚΟΥ Β ΤΑΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ
ΑΔΕΙΑ ΒΟΗΘΟΥ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΥ Α΄
ΤΑΞΗΣ
ΑΔΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΟΥ
Α΄ΤΑΞΗΣ

Μπλοκ των 50
φύλλων

Μπλοκ των 50
φύλλων

Μπλοκ των 50
φύλλων

Μπλοκ των 50
φύλλων
Μπλοκ των 50
φύλλων
Μπλοκ των 50
φύλλων
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24

453

25

454

26

460

27

462

28

468

ΑΔΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΟΥ
Β΄ΤΑΞΗΣ
ΑΔΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΟΥ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟ
ΛΟΥ Ε.Ν.Π.Δ. 13
ΠΤΥΧΙΟ
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ
Ά ΤΑΞΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ
ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟ
ΛΟΥ

Μπλοκ των 50
φύλλων
Μπλοκ των 50
φύλλων

4

69,055

276,22

5

32,075

160,38

4

49,610

198,44

Μπλοκ των 50
φύλλων

5

31,208

156,04

Μπλοκ των 50
φύλλων

4

73,255

293,02

Μπλοκ των 50
φύλλων

501

ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΗΜΑΤΟΛΟΓΗΜΕ
ΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

30

502

ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗ
ΣΗΜΑΤΟΛΟΓΗΜΕ
ΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

200

1,273

254,60

Φύλλο

31

509

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

250

2,467

616,75

Φύλλο

29

32

33

34

35

510

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΓΕΦΥΡΑΣ

511

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤ
ΩΝ ΚΑΙ
ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ

2.000

2.200

2.200

516

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝ 1.400
ΙΩΝ

521

ΗΜΕΡΟΛΟΓIΑ
Μ.Ε.Κ. ΠΛΟIΩΝ
ΑΝΩ ΤΩΝ 500
Κ.Ο.Χ.

3.500

0,115

230,00

Φύλλο

4,769

Βιβλίο
10.491,80
μπλε

2,400

Βιβλίο
πράσινο,
διαστάσε
5.280,00
ων
21Χ29,7
εκατοστά

2,563

Βιβλίο
καφέ,
διαστάσε
3.588,20
ων 21 χ
29,7
εκατοστά

6,070

21.245,00 Βιβλίο

Λευκό τύπου
VELVET ,
διαστάσεων
24,5χ31,5
εκατοστά
Λευκό τύπου
VELVET,
διαστάσεων
21,0 Χ 29,5
εκατοστά
Λευκό τύπου
VELVET,
διαστάσεων
21,0 Χ 29,5
εκατοστά
χαρτόνι
Λευκό γραφής
βιβλιοδεσίας
WOOD FREE,
επενδεδυμένο με
204 φύλλων
πλαστικό επί
και 2
χάρτου, ως δείγμα
εσωφύλλων,
και εκτύπωση
διαστάσεων
αυτού με
24,5Χ33,5
χρυσοτυπία
εκατοστά.
ανάγλυφη.
χαρτόνι
βιβλιοδεσίας
Λευκό γραφής επενδεδυμένο με
WOOD FREE, πλαστικό επί
100 φύλλων χάρτου, ως δείγμα
και 4
και εκτύπωση
εσωφύλλων. αυτού με
χρυσοτυπία
ανάγλυφη.
χαρτόνι
βιβλιοδεσίας
Λευκό γραφής επενδεδυμένο με
WOOD FREE πλαστικό επί
100 φύλλων χάρτου, ως δείγμα
και τεσσάρων και εκτύπωση
εσωφύλλων αυτού με
χρυσοτυπία
ανάγλυφη.
Εvιαίo πλαστικό
κάλυμμα
Λευκό γραφής
εξωφύλλoυ με
WOOD FREE,
δύo εσωτερικές
104 φύλλωv
θήκες εvισχυμέvες
και 2
με χαρτόvι, τo
εσωφύλλωv
oπoίo κάλυμμα θα
διαστάσεωv
φέρει αvάγλυφα
42 Χ 39,5
τov τίτλo τoυ
εκατoστά.
βιβλίoυ και τov
κωδικό τoυ.

- 36 -

Δύο
χρώματα
στην πρώτη
όψη

Σε
συσκευασία
ανά 500
τεμάχια

Δύο
χρώματα
στην πρώτη
όψη

Σε
συσκευασία
ανά 100
τεμάχια

Δύο
χρώματα
στην πρώτη
όψη

Ράψιμο με
Ένα χρώμα
κλωστή και
στις δύο
πρόσθετη
όψεις των
ενίσχυση
φύλλων.
ράχης.

Σε
Από το 1- συσκευασία
400.
ανά 10
τεμάχια

Ράψιμο με
Ένα χρώμα
κλωστή και
στις δύο
πρόσθετη
όψεις των
ενίσχυση
φύλλων.
ράχης.

Σε
Από το 1- συσκευασία
100.
ανά 15
τεμάχια

Ράψιμο με
Ένα χρώμα
κλωστή και
στις δύο
πρόσθετη
όψεις των
ενίσχυση
φύλλων.
ράχης.

Σε
Από το 1- συσκευασία
100.
ανά 15
τεμάχια

Εvα χρώμα
στις δύo
όψεις τωv
φύλλωv.

Φύλλωv
Συσκευασία
από τo 1
ανά πέντε
έως τo
τεμάχια
100.

Ράψιμo με
κλωστή
υψηλής
αvτoχής.

ΑΔΑ: 6ΕΩΟ469ΗΞΡ-6ΟΚ

20PROC007047215 2020-07-17

522

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΜΗΧΑΝΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ 500 Κ.Ο.Χ.

541

ΝΑΥΤΟΛΟΓIΟ Π/Κ
- I/Φ

542

ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

39

543

ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ
ΠΛΟΙΟΥ

1.800

2,134

3.841,20

40

544

ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ
ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΥ
ΠΛΟΙΟΥ

120

8,611

1.033,32

36

37

38

41

42

43

560

ΒΙΒΛΙΟ
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

566π

ΒIΒΛIΟ
ΠΕΤΡΕΛΑIΟΥ
(πράσιvα)

566μ

ΒΙΒΛΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
(ΜΠΛΕ)

44

567μ

45

567β

300

3.000

700

120

2.500

500

ΒΙΒΛΙΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1.500
ΥΠΟΧΡΕΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι
ΒΙΒΛΙΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
700
ΥΠΟΧΡΕΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

4,641

1,699

2,918

11,353

1,812

2,469

1.392,30

5.097,00

2.042,60

1.362,36

4.530,00

1.234,50

1,639

2.458,50

1,857

1.299,90

Λευκό γραφής Χαρτόνι
WOOD FREE, βιβλιοδεσίας
100 φύλλωv επενδεδυμένο με
Βιβλίo
και 4
πλαστικό επί
πράσινο εσωφύλλωv χάρτου και
διαστάσεωv εκτύπωση αυτού
21,5 Χ 30,1
με χρυσοτυπία
εκατoστά.
ανάγλυφη
Χαρτόvι
Βιβλίo
βιβλιoδεσίας
Λευκό γραφής
μπλέ,
επεvδεδυμέvo με
WOOD FREE,
διαστάσε
πλαστικό επί
12 φύλλωv
ωv 33 Χ
χάρτoυ και
και 2
24,3
εκτύπωση αυτoύ
εσωφύλλωv.
εκατoστά
με χρυσoτυπία
αvάγλυφη.
Χαρτόvι
Βιβλίo
βιβλιoδεσίας
Λευκό γραφής
πράσινο,
επεvδεδυμέvo με
WOOD FREE,
διαστάσε
πλαστικό επί
40 φύλλωv
ων
χάρτoυ και
και 4
34,5Χ25
εκτύπωση αυτoύ
εσωφύλλωv.
εκατοστά
με χρυσoτυπία
αvάγλυφη.
Χαρτόvι
βιβλιoδεσίας
Λευκό,
Βιβλίο,
επεvδεδυμέvo με
γραφής,
διαστάσε
πλαστικό επί
WOOD FREE,
ων 37Χ29
χάρτoυ και
40φύλλων και
εκατοστά
εκτύπωση αυτoύ
4 εσωφύλλων.
με χρυσoτυπία
αvάγλυφη.
Χαρτόvι
Λευκό,
βιβλιoδεσίας
Βιβλίο,
γραφής,
επεvδεδυμέvo με
διαστάσε
WOOD FREE, πλαστικό επί
ων
80 φύλλων
χάρτoυ και
37,5Χ29,5
και 4
εκτύπωση αυτoύ
εκατοστά
εσωφύλλων. με χρυσoτυπία
αvάγλυφη.
Χαρτόvι
Λευκό,
βιβλιoδεσίας
Βιβλίο,
γραφής,
επεvδεδυμέvo με
διαστάσε
WOOD FREE, πλαστικό επί
ων
400φύλλων χάρτoυ και
29Χ34,5
(4Χ100) και 4 εκτύπωση αυτoύ
εκατοστά
εσωφύλλων. με χρυσoτυπία
αvάγλυφη.
Χαρτόvι
Βιβλίo,
βιβλιoδεσίας
χρώματoς Λευκό γραφής
επεvδεδυμέvo με
πράσινου, WOOD FREE,
πλαστικό επί
διαστάσε 50 φύλλωv
χάρτoυ και
ωv 21 Χ και 4
εκτύπωση αυτoύ
29,5
εσωφύλλωv
με χρυσoτυπία
εκατoστά
αvάγλυφη.
Βιβλίo,
Χαρτόvι
Λευκό,
χρώματος
βιβλιoδεσίας
γραφής,
μπλέ,
επεvδεδυμέvo με
WOOD FREE,
διαστάσε
πλαστικό επί
50 φύλλωv
ων
χάρτoυ και
και 4
21Χ28,5
εκτύπωση αυτoύ
εσωφύλλωv
εκατοστά
με ετικέτα

Ράψιμο με
Εvα χρώμα
κλωστή και
στις δύo
πρόσθετη
όψεις τωv
ενίσχυση
φύλλωv.
ράχης.

Φύλλωv
από τo 1
έως τo
100.

Ένα χρώμα
στις δύo
Ράψιμο με
όψεις τωv σύρμα.
φύλλωv.

Σε
Φύλλωv
συσκευασία
από τo 1
ανά 20
έως τo 10.
τεμάχια

Ένα χρώμα
στις δύo
Ράψιμο με
όψεις τωv σύρμα.
φύλλωv.

Σε
Φύλλωv
συσκευασία
από τo 1
ανά 10
έως τo 40.
τεμάχια

Ένα χρώμα
στις δύo
Ράψιμο με
όψεις τωv σύρμα.
φύλλωv.

Σε
Φύλλωv
συσκευασία
από τo 1
ανά 10
έως τo 40.
τεμάχια

Ένα χρώμα
στις δύo
Ράψιμο με
όψεις τωv σύρμα.
φύλλωv.

Φύλλωv Σε
από τo 1 συσκευασία
έως τo 80. ανά 5 τεμάχια

Τα χρώματα
των φύλλων
Ράψιμο με
λευκό, ροζ,
σύρμα.
γαλάζιο,
κίτρινο.

Φύλλων
από 1-100
εις
Σε
τετραπλο συσκευασία
ύν (ήτοι ανά 3 τεμάχια
400
φύλλα).

Ράψιμο με
Ένα χρώμα
κλωστή και
στις δύo
πρόσθετη
όψεις τωv
ενίσχυση
φύλλωv.
ράχης.

Σε
Σελίδων
συσκευασία
από το 1ανά 20
100.
τεμάχια

Ράψιμο με
Ένα χρώμα
κλωστή και
στις δύo
πρόσθετη
όψεις τωv
ενίσχυση
φύλλωv.
ράχης.

Σε
Σελίδων
συσκευασία
από το 1ανά 20
100.
τεμάχια

Σε
συσκευασία
ανά 15
τεμάχια

Σε
συσκευασία
ανά 20
τεμάχια
Σε
συσκευασία
ανά 20
τεμάχια
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46

47

48

589

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

593

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΣΦΑΛ.
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

716

49

718

50

732

51

735

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΘ.
ΑΝΥΨΩΤ. ΜΕΣΩΝ
Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡ.ΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡ.ΠΛΟΙΩΝ

700

0,137

1.500

0,132

100

5,738

800

6,168

400

0,668

600

2,873

Σε
συσκευασία
ανά 100
τεμάχια

95,90

198,00

Φύλλο

Λευκό τύπου
Bristol,
διαστάσεων
21,0 Χ 29,6
εκατοστά

573,80

Βιβλίο
μπλέ,
διαστάσε
ων 21,5 Χ
30
εκατοστά

Λευκό
γραφής,
WOOD
FREE,15
φύλλων και 4
εσωφύλλων

Γραφής,
WOOD
Βιβλίο,
FREE,158
διαστάσε φύλλων (110
4.934,40 ων
φύλλα λευκά,
23,5Χ33 16 φύλλα ροζ
εκατοστά και 30 φύλλα
μπλέ) και 2
εσωφύλλων

Μονόχρωμη
(λευκό με
μαύρα
γράμματα)
και στις δύο
όψεις του
φύλλου
Χαρτόvι
βιβλιoδεσίας
επεvδεδυμέvo με
πλαστικό επί
χάρτoυ

Χαρτόvι
βιβλιoδεσίας
επεvδεδυμέvo με
πλαστικό επί
χάρτoυ και
εκτύπωση αυτoύ
με χρυσoτυπία
αvάγλυφη.

Σε
συσκευασία
ανά 100
τεμάχια

Ράψιμο με
Ένα χρώμα
κλωστή και
στις δύo
πρόσθετη
όψεις τωv
ενίσχυση
φύλλωv.
ράχης.

Σε
Σελίδων
συσκευασία
από το 1ανά 20
30.
τεμάχια

Ράψιμο με
Ένα χρώμα
κλωστή και
στις δύo
πρόσθετη
όψεις τωv
ενίσχυση
φύλλωv.
ράχης.

Σελίδων :
Από το 1
– 198 για
το λευκό
χαρτί,
από το 1
– 32 για
το ρόζ
χαρτί,
Από το 1
– 60 για
το μπλέ
χαρτί.

Σε
συσκευασία
ανά 10
τεμάχια

267,20

Σε
συσκευασία
ανά 100
τεμάχια

1.723,80

Σε
συσκευασία
ανά 20
τεμάχια

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

86.402,64

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

38.899

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛ. Φ.Π.Α.)

107.139,27

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε όλα τα παραπάvω έvτυπα vα αvαγραφεί στo εξώφυλλo δίπλα στov Κ.Α. τo έτoς
κατασκευής τoυς και στα μπλοκ, δηλ. διπλώματα, πτυχία, άδειες να αναγραφεί ο Κ.Α
εντύπου και το έτος κατασκευής, επάνω στο δίπλωμα (άδεια, πτυχίο) και συγκεκριμένα
κάτω δεξιά, στο άσπρο πλαίσιο. Για όλα τα έντυπα να χρησιμοποιηθεί λευκό χαρτί γραφής,
εξαιρετικής ποιότητας, WOOD FREE.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΔΙΑΤΙΜΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΝΤΥΠΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΟΡΦΗΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΟΣΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ
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ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

1.000

0,610

2

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΛΕ

2.000

0,600

3

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ

3.500

0,590

1.000

0,610

610,000 Χρώματος πράσινο

Ως δείγμα

3.000

0,590

1.770,000 Χρώματος πορτοκαλί

Ως δείγμα

600

0,670

402,000 Χρώματος κόκκινο

Ως δείγμα

800

0,67

536,000 Χρώματος μπλέ

Ως δείγμα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4
5
6
7

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΦΑΠΑΞ
Τ.Π.Α.Ε.Ν
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΦΑΠΑΞ
Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν
ΦΑΚΕΛΟΙ Τ.Π.Α.Ε.Ν
ΦΑΚΕΛΟΙ
Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν

8

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΑΤ
ΕΤΟΥΣ 2019
(ΜΠΛΟΚ)

150

2,760

9

ΒΙΒΛΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ

40

5,510

10

ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

10

13,230

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

11

ΦΑΚΕΛΟΙ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

450

0,080

12

ΦΑΚΕΛΟΙ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

60

0,330

13

ΚΑΡΤΕΣ

1.300

0,170

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ &
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

συνταξιοδοτικοί
χρώματος πράσινου με
μπλε αυτιά διαστάσεων
610,000 0,27Χ0,34 εκατοστά από Ως δείγμα
μανίλα σε πακέτα των
50 και με εσωτερική
εκτύπωση.
συνταξιοδοτικοί
χρώματος μπλε με
μαύρα αυτιά
1.200,000 διαστάσεων 0,27Χ0,34 Ως δείγμα
εκατοστά από μανίλα
σε πακέτα των 50 και με
εσωτερική εκτύπωση
χρώματος κίτρινου με
καφέ αυτιά διαστάσεων
2.065,000 0,27Χ0,34 εκατοστά από Ως δείγμα
μανίλα σε πακέτα των
50
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Των 50 φύλλων,με
αρίθμηση από 1 έως 50
συνεχόμενη και κωδικός
414,000
Ως δείγμα
υπολόγου, σε
τριπλότυπο καρμπονιζέ
(λευκό-ροζ-κίτρινο).
των 25 φύλλων έκαστο ,
χρώματος λευκού ,
διαστάσεων 0,34Χ0,50
220,400
Ως δείγμα
εκατοστά με εξώφυλλα
χρώματος πράσινου
από μανίλα
132,300

Ως δείγμα

φάκελοι μικροί ΄΄με
παράθυρο΄΄,
διαστάσεων 23 cm Χ
16,2 cm εκατοστά ,
χρώματος λευκού,
36,000 αυτοκόλλητο χαρτί για Ως δείγμα
κλείσιμο, τύπωμα
γραμμάτων χρώματος
μπλε (στο επάνω
αριστερό μέρος του
φακέλου) σε πακέτα
μεγάλοι φάκελοι, χωρίς
΄΄παράθυρο΄΄ ,
διαστάσεων 37,5 Χ 27,5
εκατοστά, χρώματος
λευκού, αυτοκόλλητο
19,800
Ως δείγμα
χαρτί για κλείσιμο,
τύπωμα χρώματος
μαύρου (στο επάνω
αριστερό μέρος του
φακέλου) σε πακέτα
δελτία παρουσίας
221,000 προσωπικού τύπου
Ως δείγμα
AMANO BX-6000
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14

ΦΑΚΕΛΟΙ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

400

0,450

180,000

15

ΦΑΚΕΛΟΙ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

200

0,790

158,000

16

ΦΑΚΕΛΟΙ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

300

0,790

237,00

17

ΜΠΛΟΚ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΛΟΙΩΝ

50

5,500

275,000

18

ΜΠΛΟΚ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

100

1,870

187,000

19

ΜΠΛΟΚ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

1,870

τριπλότυπων
αποδείξεων καρμπονιζέ
935,000
Ως δείγμα
με αρίθμηση από 0001
έως 20.000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Σ /
Ν.Α.Τ.

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ
ΠΛΟΙΩΝ
ΕΥΡΩ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ

μεγάλοι φάκελοι χωρίς
΄΄παράθυρο΄΄ ,
διαστάσεων 42,00 Χ
32,00 εκατοστά,
Ως δείγμα
χρώματος λευκού,
αυτοκόλλητο χαρτί για
κλείσιμο
διαστάσεων Α4,
(ενδεικτικές διαστάσεις
32 χ 23) με την
αναγραφή της
Ως δείγμα
επωνυμίας του
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Φάκελλοι
αλληλογραφίας
διαστάσεων 23Χ16,2 (με
παράθυρο με την
Ως δείγμα
αναγραφή της
επωνυμίας του
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
των 50 φύλλων έκαστο,
διπλότυπο (50χ2). Το
πρώτο φύλλο θα είναι
χρώματος λευκού και το
Ως δείγμα
δεύτερο χρώματος
κίτρινου σε
αυτογραφικό NCR
(καρμπονιζέ).
τριπλότυπων
αποδείξεων καρμπονιζέ
Ως δείγμα
με αρίθμηση από 0001
έως 5.000

ΤΜΗΜΑ Δ'
500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

10.208,50
15.460
12.658,54
€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε όλα τα παραπάvω έvτυπα vα αvαγραφεί στo εξώφυλλo δίπλα στov Κ.Α. τo έτoς κατασκευής τoυς και στα μπλοκ, δηλ. διπλώματα, πτυχία, άδειες να
αναγραφεί ο Κ.Α εντύπου και το έτος κατασκευής, επάνω στο δίπλωμα (άδεια, πτυχίο) και συγκεκριμένα κάτω δεξιά, στο άσπρο
πλαίσιο. Για όλα τα έντυπα να χρησιμοποιηθεί λευκό χαρτί γραφής, εξαιρετικής ποιότητας, WOOD FREE.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑ

Ανήκει στην υπ΄αριθμ. 02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον Πειραιά σήμερα την -- /--/2020 , ημέρα---------,μεταξύ των υπογεγραμμένων, αφενός του κ.
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Ανδρέα Κομματά, ο οποίος ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, με την ιδιότητά του Προέδρου του
Δ/Σ και εκπροσώπου του εδρεύοντος στον Πειραιά Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ), Εθνικής Αντίστασης 1, ΤΚ 18531 (ΑΦΜ 090017680, Δ.Ο.Υ. Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ), που θα
αποκαλείται στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία
…………………………., που εδρεύει στην οδό …………………, με ΑΦΜ ……………….- ΔΟΥ ………………. και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………..με Α.Δ.Τ. …………………., …………………. αυτής, που στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως « η Προμηθεύτρια», συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Ο κ. Ανδρέας Κομματάς, με την παραπάνω ιδιότητά του και κατόπιν της με αριθμό …… της
…………/2020 απόφασης του ΔΣ/ΝΑΤ, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος
κατά τη …………ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την Προκήρυξη

Νο 02/2020, που

δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ …………………, για την προμήθεια διατιμημένων – αδιατίμητων
εντύπων ΝΑΤ έτους 2020, αναθέτει, με την ………/χχ-χχ-2020 πράξη ανάθεσης στην ανωτέρω εταιρεία
με τον διακριτικό τίτλο «…………………………...» το έργο της προμήθειας των διατιμημένων –
αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ, όπως αυτά αναφέρονται και περιγράφονται λεπτομερώς στην ανωτέρω
διακήρυξη και στις αποφάσεις του ΔΣ/ΝΑΤ, αντί του ποσού των ……………….. ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με
τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που περιλαμβάνει την
προμήθεια:
Α) ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Τα υπ αριθμ. …………….. με συνολική αξία εντύπων €…………………..πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τον από
………………πίνακα της επιτροπής.
Β) ΑΔΙΑΤΙΜΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
Τα υπ αριθμ…………….. με συνολική αξία εντύπων €.. ……..πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τον
από………………….. πίνακα της επιτροπής.
Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται λεπτομερώς α) στην με
αριθμό 02/2020 διακήρυξη β) στην από……… οικονομική και τεχνική προσφορά του και γ) στην
περιγραφή των εντύπων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) της ως άνω διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστα
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τμήματα του παρόντος συμφωνητικού.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης του έργου.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/2 αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, έπειτα
από σχετικό αίτημα του Αναδόχου και πριν από την καταληκτική ημερομηνία της παράδοσης που
προβλέπεται στους όρους της σύμβασης.

Άρθρο 2ο
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.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη όπως ακριβώς
περιγράφονται στο ΄΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΩΝ΄΄ της προκήρυξης σε άριστη ποιότητα και
σύμφωνα, με τα δείγματα της Υπηρεσίας, η οποία θα εγκρίνει υποχρεωτικά το δοκίμιο πριν την
τελική εκτύπωση. Ο χρόνος ελέγχου του δοκιμίου, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΝΑΤ, ο οποίος θα
είναι ελάχιστος, σε καμία περίπτωση δεν θα υπολογίζεται για αύξηση του συμβατικού χρόνου
παράδοσης των εντύπων.
Για την καλή εκτέλεση και εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΝΑΤ την
με αριθμό............……………εγγυητική επιστολή Τράπεζας……………………………..ποσού........................, που
επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εντύπων και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 3ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο ΄΄Ανάδοχος ΄΄υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία, την

αποθήκη και την επιτροπή

παραλαβής, τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για την ημερομηνία παράδοσης των
εντύπων. Η παράδοση των διατιμημένων θα γίνει στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου ΝΑΤ, αποθήκη
διατιμημένων εντύπων και των αδιατίμητων στους χώρους των Τμημάτων, στις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
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Σε όλα τα παραπάνω έντυπα θα αναγραφεί στο εξώφυλλο, δίπλα στον Κ.Α, το έτος κατασκευής
των. Επίσης θα είναι συσκευασμένα σε κλειστά πακέτα, με την εξωτερική επισήμανση του είδους
και της ποσότητας.
Ο ποιοτικός και ποσοτικός

έλεγχος θα γίνει από την οικεία Τριμελή Ετήσια Επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών για το έτος 2020
του ΝΑΤ, όπως αυτή έχει συσταθεί με την υπ΄αριθμ. Απόφαση της 1 ης Συνεδρίασης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της
21/01/2020 θέμα 9ο (ΑΔΑ: 6ΘΙΚ469ΗΞΡ-3ΓΠ) και την υπ’ αριθμ. 13/22-01-2020 Απόφαση Προέδρου
Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΨΣΑΗ469ΗΞΡ-ΟΞΥ)

και θα βεβαιώνεται με το πρακτικό οριστικής παραλαβής

μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των παραδοθέντων εντύπων . Σε περίπτωση
οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών το ΔΣ/ΝΑΤ μετά
από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνει με απόφασή του αντικατάστάσή
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται με την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της
παραπάνω προθεσμίας, ο Ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ποσότητα εντύπων δεν είχε τη σωστή ποιότητα, ή
δεν βρέθηκε η σωστή ποσότητα, τυχαία δε κατά τη δειγματοληπτική παραλαβή τα έντυπα ευρέθησαν
καλώς, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα έντυπα, που δεν είχαν τη σωστή ποιότητα ή
να εκτυπώσει και προσκομίσει τα έντυπα, που δεν ευρέθησαν στη σωστή (συμβατική ποσότητα ),
αδαπάνως για το ΝΑΤ, σε προθεσμία που θα ορισθεί από το ΔΣ/ΝΑΤ.
Διαφορετικά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που δεν ευρέθη
στη σωστή ποσότητα ή ποιότητα και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αν το υπό προμήθεια υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως
παραληπτέο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάστασή του, εφόσον είναι δυνατόν, ή
στην καταβολή ποσού, που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασισθεί
παραλαβή με έκπτωση.
Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του ΔΣ/ΝΑΤ, ύστερα από σχετική
γνωμοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής Παραλαβής.
Κάθε αντίρρηση του αναδόχου κατά των αποφάσεων των επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών
του ΝΑΤ καθώς και κάθε αμφισβήτηση για την ερμηνεία κάποιου όρου του παρόντος επιλύεται
οριστικά από το ΔΣ του ΝΑΤ. Ο Ανάδοχος

δηλώνει ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα

από κάθε

αποζημίωση για ζημία που τυχαία υπέστη από την ημέρα απόρριψης του είδους μέχρι την ημέρα της
έκδοσης της σχετικής απόφασης του ΔΣ.

- 43 -

ΑΔΑ: 6ΕΩΟ469ΗΞΡ-6ΟΚ

20PROC007047215 2020-07-17
Άρθρο 4ο
ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των
………………………………………….. (0,00) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% και συνολικά με το Φ.Π.Α.
…………………………………………………………………….. ΛΕΠΤΩΝ (0,00).
Επισημαίνεται ότι δίδεται η δυνατότητα εφοδιασμού του Ν.Α.Τ, με τα διατιμημένα έντυπα
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της διακήρυξης 02/2020 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης, στην ίδια τιμή για ένα ακόμη χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 5ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν για το
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ.
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. 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ.
7 του Ν. 4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.
2. Επί της εν λόγω κράτησης (0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και
κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
3. 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) άρθρο 350 παρ.
3 Ν. 4412-16 (βλ. ΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β 969/22.3.2017 «Καθορισμός του χρόνου,
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.
4412/2016 (Α 147)».)
4. Επί της εν λόγω κράτησης (0,06% υπέρ ΑΕΠΠ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση
υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
5. παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).
2. Τρόπος Πληρωμής :
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Η πληρωμή θα γίνει, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου, εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης του τιμολογίου και κάθε άλλου απαιτούμενου από την
Αναθέτουσα Αρχή δικαιολογητικού, στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αυτής. Για την
παρακολούθηση του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων υπεύθυνη είναι η Τριμελής Ετήσια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών για το
έτος 2020 του ΝΑΤ, όπως αυτή έχει συσταθεί με την υπ΄αριθμ. Απόφαση της 1 ης Συνεδρίασης
Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 21/01/2020 θέμα 9 ο (ΑΔΑ: 6ΘΙΚ469ΗΞΡ-3ΓΠ) και την υπ’ αριθμ. 13/22-01-2020
Απόφαση Προέδρου Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΨΣΑΗ469ΗΞΡ-ΟΞΥ)

η οποία θα εκδίδει και θα αποστέλλει

σχετική βεβαίωση στην ΔΟΥ/ΝΑΤ, για τα παραδοτέα σύμφωνα με τους επιμέρους όρους της
παρούσης συμβάσεως. 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.
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 Διακήρυξη και στη Σύμβαση, ο
Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.

Άρθρο 6ο
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 Διοικητικές Εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.
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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.
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.
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.
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.

Άρθρο 7ο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30)
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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 Ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί και εφόσον οφείλεται σε
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 8ο
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.
Άρθρο 9ο
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 (χωρίς Φ.Π.Α.).
Άρθρο 10ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εάν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν
εγγράφως προς τούτο.
Άρθρο 11ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του
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Πειραιά.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται νόμιμα
από τους συμβαλλόμενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ ΝΑΤ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ

Ανήκει στην υπ΄αριθμ. 02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

TYΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
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- Ονομασία: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221087
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18531
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑ
- Τηλέφωνο: 2104149431-32
- Ηλ. ταχυδρομείο: oik.prom@nat.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΩΝ – ΑΔΙΑΤΙΜΗΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΝΑΤ ΕΤΟΥΣ 2020) (22820000-4)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- 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): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
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.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο v:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
[]Ναι []Όχι
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 ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους 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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
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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 καταδίκες:
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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

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:

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 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
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
-[]
Ναι
[]
Όχι
-[] Ναι [] Όχι
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
-[……]·
-[……]·
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
Εάν ναι, να αναφερθούν
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
Εάν ναι, να
λεπτομερείς πληροφορίες
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
αναφερθούν
[……]
καταβολή τους ;xxiii
λεπτομερείς

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

πληροφορίες
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει [] Ναι [] Όχι
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 οποιαδήποτε
[] Ναι [] Όχι
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:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
-[.......................]
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
-[.......................]
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

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

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
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:

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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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, 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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
Απάντηση
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
[] 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
Απάντηση
[…]
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, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
[ …] [] Ναι [] Όχι
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(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 επάρκεια
Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
[……],[……][…]νόμισμα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξής xxxiii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα
που καλύπτεται από τη σύμβαση και
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό [……],[……][…] νόμισμα
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξήςxxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς 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:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxv (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςπου ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη αξία)
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,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
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της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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
Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, ο
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα
διακήρυξη):
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο
διακήρυξη):
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
[…...........]
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
Περιγραφή
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
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:
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
[] Ναι [] Όχι
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)[......................................……]
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:
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7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία
έτη ήταν τα εξής:

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:
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:

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

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

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

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Δ: 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 πρότυπα
Απάντηση:
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:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 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 ή λοιπές
[] Ναι [] Όχιxliv
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το καθένα:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……] xlv
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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 αναφέρονται xlvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xlvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή
στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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
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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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
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 Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 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
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.
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xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
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 ΤΕΥΔ.
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.
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 ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii

Διευκρινίστε 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.

