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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α. Των άρθρων 41,54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98).
β. Του Ν.1481/1984 ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α΄-152), όπως ισχύουν.
γ. Του Ν. 1599/1986 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες
διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν.
δ. Του Ν.2362/1995 ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις’’ (Α΄-247), κατά το μέρος που ισχύουν.
ε. Του Ν.2286/1995 ‘’Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (Α΄-19),
ως ισχύουν.
στ. Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας’’ του Ν.2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων
του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-283), όπως ισχύουν.
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ζ. Του Ν. 2690/1999 (Α΄45) ‘’Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις’’ , όπως
ισχύουν.
η. Του Ν. 2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-41),όπως ισχύουν.
θ. Του Ν.2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ (Α΄-248), όπως ισχύουν.
ι. Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266).
ια. Το Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ. Του Ν.3886/2010 ‘’Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση
της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)’’ (Α΄-173).
ιγ. Του Ν.3861/2010 ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα
Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-112), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ιδ. Του Ν.4013/2011 ‘’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’’ (Α΄204).
ιε. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015’’, όπως ισχύει.
ιστ. Του Ν.4129/2013 ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ (Α΄-52), όπως
ισχύουν.
ιζ. Του Ν.4152/2013 ‘’Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και
4127/2013’’ (Α΄-107).
ιη. Του Ν.4155/2013 ‘’Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις’’
(Α΄-120), όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
ιθ. Του Ν.4172/2013 ‘’Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-167) .
κ. Του Ν.4249/2014 ‘’Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-73), όπως ισχύουν.
κα. Του Ν.4281/2014 ‘’Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄160),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
κβ. Του Ν. 4270/2014 ‘’Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-143).
κγ. Του Ν.4250/2014 ‘’Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄
161) και λοιπές ρυθμίσεις ‘’ (Α΄-74)
κδ. Του Ν. 4254/2014 ‘’Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις’’.
κε. Του Ν.4320/2015 ‘’Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις‘’ (Α΄-29).
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κστ. Του Ν.4354/2015 ‘’ Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων’’ (Α΄-176).
κζ. Του ΠΔ.82/1996 ‘’Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα’’(Α΄-66).
κη. Του Π.Δ. 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ (Α΄-241).
κθ. Του Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ ‘’Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005 (Α΄-64).
λ. Του Π.Δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’ (Α΄-150), όπως ισχύουν.
λα. Του Π.Δ. 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213).
λβ. Του Π.Δ. 113/2010 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (Α΄-194).
λγ. Του Π.Δ. 85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών’’
(A΄-141).
λδ. Του Π.Δ. 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (A΄-281).
λε. Του Π.Δ. 24/2015 ‘’Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων’’ (Α΄-20).
λστ. Του Π.Δ. 73/2015 ‘’Διορισμοί Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-116)
2. Τις αποφάσεις :
α. Υπ’ αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ από 15-11-2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
΄΄Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες΄΄ (Β΄-1590).
β. Υπ’ αριθμ. Π1/2380 από 18.12.2012 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας,
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου ‘’Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων’’ (Β΄-3400).
γ. Υπ’ αρίθμ. Υ6 από 29-9-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαου Τόσκα (Β΄- 2109).
δ. Υπ’ αριθ. 7004/3/67 από 28-05-2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά
όργανα’’ (Β΄-1404), όπως ισχύει.
ε. Υπ’ αρίθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 30-12-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα
(B’ – 2884).
στ. Υπ’ αριθ. 12179/02.7.2014 της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ‘’Καθορισμός ημερήσιων
και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (…) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου’’.
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ζ. Υπ’ αριθ. 8028/1/267-κε από 23.11.2015 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ‘’Σύσταση-Συγκρότηση Επιτροπών
Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας’’.
η. Υπ’ αρίθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
θ. Υπ’ αρίθ. 2/51557/0026 από 10-9-2001 (ΦΕΚ B 1209) του Υπουργού Οικονομικών περί «Περί
καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων».
3. Το υπ’αρίθμ. 2/96667/0026/9-3-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τη διαδικασία ανάληψης
υποχρέωσης, σε περίπτωση προμηθειών που πραγματοποιούνται βάσει συμφωνιών πλαισίου.
4. Το υπ’αρίθμ. 8001/5/75-οη΄ από 09-09-2015 αίτημα του 1ου Τμήματος Προϋπολογισμού &
Δαπανών / Δ-νσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/ Υπουργείο
Οικονομικών περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 σε
βάρος των πιστώσεων μεταξύ άλλων ΚΑΕ και του 1111, του Π/Υ Εξόδων του Ε.Φ. 07-410
«Ελληνική Αστυνομία» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών ολόκληρης της επικράτειας,
με ΑΔΑΜ: 15REQ0031644011.
5. Την υπ’αρίθμ. 2/68197/ΔΠΓΚ από 18-11-2015 Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του κου
Αν/τη Υπουργού Οικονομικών.
6. Το υπ’ αριθ. 8028/1/507-β από 23-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Μέσων και
Τεχνολογικών Συστημάτων της Δ-νσης Τεχνικής Υποστήριξης/ΑΕΑ.

Ορισμοί
Σ’ αυτήν τη Συμφωνία Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον
κατωτέρω πίνακα:
Αγοραστής (ες)

Ορίζεται η Αναθέτουσα Αρχή που έχει δικαίωμα να υποβάλλουν παραγγελίες
αγαθών υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Ημέρα (ες)

Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς σε
συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Παραγγελία (ες)

Ορίζεται η υποβολή αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον
αγοραστή για την προμήθεια ειδών της Συμφωνίας – Πλαίσιο από την οποία θα
προκύψουν οι εκτελεστικές αυτής συμβάσεις.
Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον προμηθευτή στις καθορισμένες
τοποθεσίες παράδοσης, μετά από συγκεκριμένη παραγγελία/σύμβαση.

Παράδοση (σεις)

Προσφορά

Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή ως ανταπόκριση στη
σχετική πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά για σύναψη της Συμφωνίας
Πλαίσιο.

Συμφωνία Πλαίσιο

Ορίζεται η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους αρχικούς όρους και προϋποθέσεις
που διέπουν τις παραγγελίες/εκτελεστικές συμβάσεις, αγορές και παραδόσεις
που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκειά της .
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Απόφαση
Διενέργειας
Επαναδιαγωνισμού

Ορίζεται η απόφαση-πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς τους
προμηθευτές που αναφέρονται στη Συμφωνία Πλαίσιο με την οποία
καθορίζονται οι όροι οι οποίοι δεν καλύπτονται με την Συμφωνία Πλαίσιο,
όπως ενδεικτικά η ποσότητα του υπό προμήθεια αγαθού, ο τόπος και ο χρόνος
παραλαβής, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής, οι
κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις, ο αναλογών ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος
καθώς και πρόσθετοι όροι τους οποίους ο αγοραστής κρίνει αναγκαίους, όμως
σε καμία περίπτωση διαφορετικοί από εκείνους της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Επαναδιαγωνισμός

Ορίζεται η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τις εκτελεστικές της
Συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεις, με την οποία ανακηρύσσεται ο μειοδότης και
στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση ανάμεσα στον αγοραστή και τον
μειοδότη.
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επαναδιαγωνισμού.

Εκτελεστική
Σύμβαση
Αναθέτουσα Αρχή

Τοποθεσία(ες)
Παράδοσης

Ορίζεται το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής/Δ-νση Οικονομικών.
Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδονται τα αγαθά όπως θα
καθορίζονται από τον αγοραστή με κάθε παραγγελία/εκτελεστική σύμβαση.

Η ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο θα υπόκειται στις κατωτέρω πρόνοιες :
i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον
πληθυντικό, και αντίστροφα
ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή
ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων
iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν
αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από
οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των
αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο με
κανένα τρόπο.
v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται
ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση.
vi. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά .
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την διαδικασία «Συμφωνίας – πλαισίου» και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με αγορά των ειδών που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 60/07, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός
προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται
στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο. Εφόσον ο αριθμός
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των προσφερόντων υπερβεί τους τρεις (3), τότε θα αναδειχθούν ως μειοδότες το 80% εξ αυτών.
Εάν κατά τον ανωτέρω υπολογισμό προκύψει δεκαδικός αριθμός, αυτός θα στρογγυλοποιηθεί
στην πλησιέστερη μονάδα .
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 52 ημερών, από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013 . Στην περίπτωση διαφορετικών
ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία .

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr,
29-01-2016
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11-03-2016
&
Ώρα : 08:00 π.μ.

17-03-2016
&
Ώρα : 15:00 μ.μ.

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 138 του Ν.4281/14 και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α) τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα.
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
6. Μετά τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος της θα διενεργείται
επαναδιαγωνισμός από τον ίδιο τον Αγοραστή για τη σύναψη των εκτελεστικών της Συμφωνίας
Πλαίσιο συμβάσεων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης .
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Από τον ανωτέρω διαγωνισμό ανακηρύσσεται Μειοδότης και υπογράφεται μεταξύ αυτού και του
αγοραστή εκτελεστική της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβαση, της οποίας το τίμημα καθώς και το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων.
Στις εν λόγω συμβάσεις θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το είδος και τίμημα της προμήθειας, ο
τρόπος εκτέλεσης , το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κ.λ.π.
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την
ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο.
Η συμφωνία πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τους Αγοραστές να παραγγείλουν
αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα :
α. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη της Συμφωνίας
πλαίσιο και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της
διακήρυξης.
β. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη της Συμφωνίας
πλαίσιο και της προμήθειας των ειδών.
γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις
περί δημοσίων συμβάσεων.

8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής. Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής .
8.1. 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
Yποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ , της Δ/νσης Ανάπτυξης & Τεχνικής
Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ,της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 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 Yποστήριξης
Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ , της Δ/νσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης
ΕΣΗΔΗΣ,της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από την Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες
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συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, 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 .
8.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος .
8.3. 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 χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ»
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ»
«ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ »

που

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

10. Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, ισχύουν τα
αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 καθώς και στο άρθρο 36 του Π.Δ. 118/07 ( ΦΕΚ
150/Α΄) .
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τους προμηθευτές .
Aποφάσεις :
α) 3019845/10469/0078/10 Οκτ. 97 Υπουργ. Οικ/κών Γ.Χ.Κ. Δ/νση Υποστήρ./Τμ. Γ’ (ΦΕΚ.
942/22/10/97) ,
β) Φ.800/11611/28-4-98 ΥΕΘΑ – ( ΦΕΚ 488/Β’/21 – 5 – 1998 ) ,
γ) Φ.830.311/7/650339/Σ.7435/15 Δεκ. 99 / Γ.Ε.Σ. / ΔΟΙ / 3α ,
δ) Φ.800/100/73907/17-12-99 (ΦΕΚ 89/Β’/2-Φεβ.2000 ) ,
ε) Φ.800/12/85312/ Σ.75/16-1-2001 / ΕΠΥΕΘΑ / ΔΟΙ / Τμ.Νομ. ( ΦΕΚ 128/τ.Β’ /8-2-2001 ).
Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την καταβολή εκ
μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων. Η ανωτέρω καταβολή θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από της ενημέρωσης του προμηθευτή εκ μέρους
της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων .
Σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας η σχετική
Προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και
συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι
και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2
περ. α΄ του Π.Δ. 118/07. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο
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δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής
πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν
εξετάζονται.
12. Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του
ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.
13. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο και την Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο, και την Ευρωπαϊκή
Ένωση αντίστοιχα.
14. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α’

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής/Διεύθυνση Οικονομικών
Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια :
ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ - ΧΑΡΤΙ Α3 Α4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΩΝ

α΄ Υποειδος : Χαρτί Α4 (Δεσμίδα
500 Φύλλων)
β΄ Υποείδος : Χαρτί Α3 (Δεσμίδα
500 Φύλλων)
Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ -ΧΑΡΤΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
α΄Υποείδος:Λευκό γραφής διαστάσεων
70x100 των 100 gr (Φύλλο)

β΄
Υποείδος:Λευκό
γραφής
διαστάσεων 58x86 των 70 gr
(Φύλλο)
γ΄
Υποείδος:Λευκό
γραφής
διαστάσεων 60x80 των 70 gr
(Φύλλο)
δ΄
Υποείδος:Λευκό
γραφής
διαστάσεων 70x100 των 70 gr
(Φύλλο)
ε΄
Υποείδος:Λευκό
γραφής
διαστάσεων 61x86 των 80 gr
(Φύλλο)
στ΄
Υποείδος:Μπλε
γραφής
διαστάσεων 61x86 των 60 gr
(Φύλλο)
ζ΄
Υποείδος:Κίτρινο
γραφής
διαστάσεων 61x86 των 60 gr
(Φύλλο)
η΄ Υποείδος:Μπρίστολ διαστάσεων
70x100 των 190 gr χρώματος λευκό
(Φύλλο)
θ΄ Υποείδος:Μπρίστολ διαστάσεων
70x100 των 180 gr χρώματος
cream (Φύλλο)
ι΄ Υποείδος: Μπρίστολ διαστάσεων
70x100 των 180 gr χρώματος μπλε
(Φύλλο)
ια΄Υποείδος:Μπρίστολ διαστάσεων
70x100 των 180 gr χρώματος
πράσινο (Φύλλο)
ιβ΄Υποείδος:Μπρίστολ διαστάσεων
70x100 των 180 gr χρώματος ροζ
(Φύλλο)
ιγ΄Υποείδος:Χημικός αντιγραφικός
χάρτης (καρμπονιζέ) διαστάσεων
61x86 των 60 gr CB χρώματος
Λευκό (Φύλλο)
ιδ΄Υποείδος:Χημικός αντιγραφικός
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χάρτης (καρμπονιζέ) διαστάσεων
61x86 των 60 gr CFB χρώματος
ροζ (Φύλλο)
ιε΄Υποείδος:Χημικός αντιγραφικός
χάρτης (καρμπονιζέ) διαστάσεων
61x86 των 60 gr CFB χρώματος
μπλε (Φύλλο)
ιστ΄Υποείδος:Χημικός
αντιγραφικός χάρτης (καρμπονιζέ)
διαστάσεων 61x86 των 60 gr CFB
χρώματος πράσινο (Φύλλο)
ιζ΄Υποείδος:Χημικός αντιγραφικός
χάρτης (καρμπονιζέ) διαστάσεων
61x86 των 60 gr CF χρώματος
κίτρινο (Φύλλο)
ιη΄Υποείδος:Οπαλίναλευκό 70x100
των 300 gr (Φύλλο)
ιθ΄Υποείδος: Βέλβετ 70x100 των
130 gr (Φύλλο)
κ΄Υποείδος: Σούπερ Φάιν Διπλής
όψης διαστάσεων 70x100 των 350
gr λευκού χρώματος (Φύλλο)
κα΄Υποείδος: Κραφτ 70x100 των
100 gr χρώματος καφέ (Φύλλο)
κβ΄Υποείδος:Χαρτόνι
Νο
16
διαστάσεων 75Χ105 των 2,6
χιλιοστών (κιλά)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
Ταξινόμηση κατά C.P.V. :
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟ

81000

81000

24000

81000

9600
108300

8100
48000

6000

30199000-0
Έτη : 2016 ~ 2018
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας #1.852.546,69#€
περιλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. αναλυόμενος ανά
ομάδα ειδών και ανά έτος ως εξής:

Φ.Π.Α.

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: 2016: #516.000#€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
2017: #516.000#€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
2018: #516.000#€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: 2016: #101.515,56#€(συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α.)
2017: #101.515,56#€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
2018: #101.515,56#€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο εκάστοτε ισχύων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Τακτικό προϋπολογισμό για τα έτη 2016 έως 2018 .
Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» - ΚΑΕ 1111

Για τα υποείδη της Α΄ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ: Ποσότητα τουλάχιστον δέκα
χιλιάδων (10.000) δεσμίδων Α4 και διακοσίων (200) δεσμίδων Α3 εντός
δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ενώ η υπόλοιπη εντός
ενενήντα (90) ημερών.
Για τα υποείδη της Β΄ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ: Εντός εξήντα (60) ημερών
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από την υπογραφή της σύμβασης

Αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα Αττικής

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΕΠΙ
%)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΤΕ ΑΝΑ
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σύνολο: 5,67416 %
Ανάλυση:
•2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Τ.Α.ΑΣ. (η οποία επιβαρύνεται με
χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ).
•2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ. (η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ).
•0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ
ΟΓΑ).
ΝΑΙ

Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 2198/94 και Ν. 4172/2013 όπως
ισχύουν) φόρος εισοδήματος.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα , σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α’/2677/21-10-2013)
« Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » , στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.
1.2. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
α. ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» &
β. ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» .
( υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα . )
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον προμηθευτή σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
1.2.1. Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά ».
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς .
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται :
1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου
pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ . 118/2007 και το άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:
1.2.1.1.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού
και στην οποία δηλώνεται ότι , μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
τους , οι προσφέροντες :
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07
ήτοι
ι)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358
της 31.12.1998, σελ. 2),
Σελίδα 13 από 57

Διακήρυξη 8/2016 Α.Ε.Α.

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικ/κών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005
(Α΄ 305),
v) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
vi) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής .
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω του
παρόντος υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. , Ε.Ε. , Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω υπεύθυνη
δήλωση, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην
Ένωση ή Κοινοπραξία.
1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος
διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι , μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2
του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης
των
ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
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γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο
Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση
(δεν αφορά συνεταιρισμούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά
την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα,
καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν
αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ι. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
ια. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική
υποβολή - έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 &
3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος .
ιβ. Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.
ιγ. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
1.2.1.1.3. Παραστατικό εκπροσώπησης , κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ.
118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους.
1.2.1.1.4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος , εφόσον απαιτείται,
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.Δ. 118/07, η οποία εκδίδεται όταν
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κατατεθεί το σχετικό δείγμα και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονομικός
φορέας στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
1.2.1.1.5. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή
τους, το νομικό πρόσωπο 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.
1.2.1.1.6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία
θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών
προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της
παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της παρούσης, τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω .
1.2.1.1.7. Δικαιολογητικά του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 ‘’Ονομαστικοποίηση
μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις’’, όπως ισχύει :
α. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν,
αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής
οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται να προσκομίσουν, επί ποινή
απαραδέκτου:
- Εάν είναι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις διατάξεις του π.δ. 82/96 (Α΄-66) ‘’Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών’’, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8
του Ν.3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.3414/2005 (Α΄-279)
και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις .
- Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή
μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο
8 του Ν.3414/2005 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω
διατάξεις .

β. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της
υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία
κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου,
όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.3414/2005.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί
με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία .
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
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σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. & των
υπογεγραμμένων ψηφιακά από τον προσφέροντα εγγράφων. Όταν υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
1.2.1.2.

Τεχνική προσφορά
Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

– Τεχνική Προσφορά»,

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά . Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. 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.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
1.2.1.2.2. Δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 :
α) Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή
υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν.
β) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει
στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
γ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική
τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική
μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την
αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η
αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις (α , β, γ) και η
υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον
προσφέροντα δεν απαιτείται θεώρηση.
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1.2.1.2.3. Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07 (εφόσον ζητούνται από την
διακήρυξη).
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή
των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π .χ ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO
14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για
τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα, μέλος
της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης , θα πρέπει από τον
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά
κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών
προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων,
διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή
από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η
συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και
χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις
Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού
ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
1.2.1. Περιεχόμενα υποφακέλου « Οικονομική Προσφορά »
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα .
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υπόφάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
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μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 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.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της, στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία .
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω :
1.2.1.1. Τιμές
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα ανά ομάδα ειδών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με
την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή
της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης.
γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο
κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης .
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής :
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε
είδους δαπανών για παράδοση κάθε ομάδας ειδών ελεύθερης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄ .
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
ΙΙΙ. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ ανά ομάδα ειδών.
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Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν
θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη , ανά ομάδα ειδών.
Για την διαδικασία των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων (call-offs) από τον
αγοραστή, απαιτείται η υποβολή νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Νοείται ότι η τιμή κατακύρωσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία ο προσφέρων συμμετέχει στην συμφωνία
πλαίσιο.
- 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 διευκρινίσεις
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 .
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
1.2.1.2. Τρόπος Πληρωμής
• Η πληρωμή των εκτελεστικών συμβάσεων στον προμηθευτή των ειδών θα γίνεται
μετά τη διενέργεια της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για όλη την
ποσότητα των ειδών και με την καταβολή του 100% της αξίας των παραδοθέντων ειδών.
• Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία σύνταξης του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής, τα σχετικά με τις υπό προμήθεια ποσότητες, τιμολόγια κλπ δικαιολογητικά
πληρωμής που τον αφορούν, στην Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α., προκειμένου στη
συνέχεια να υποβληθούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του πρώην
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την εκκαθάρισηενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης.
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 35 του ΠΔ.118/07 και την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0026 από 8-4-1998
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
• Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των
δικαιολογητικών πληρωμής από τον προμηθευτή στην Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του
Ν.4125/2013 και στην υπ’ αρίθμ. 46274 από 26-9-2014 ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
• Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας ειδών δε μπορεί να γίνει προ
της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
• Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί των τιμολογίων και με την
αξία των τελών χαρτοσήμου της σύμβασης που θα συναφθεί (σύμφωνα με τους ισχύοντες
κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπ. Οικονομικών).
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• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ (ΠΔ.118/07) και την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0026 από 8-4-1998
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
Επισημαίνεται ότι :
 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 .
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
Διακήρυξη συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε κάθε
ομάδας ειδών είτε και για τις δύο ομάδες ειδών.
 Για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το κριτήριο
της χαμηλότερης τιμής , υπό τον όρο ότι το αγαθό συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές της
παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των προσφορών,
θα αναδειχθούν τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4
του άρθρου 26 του ΠΔ 60/07, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν
τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης,
οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο. Εφόσον ο αριθμός των προσφερόντων
υπερβεί τους τρεις (3), τότε θα αναδειχθούν ως μειοδότες το 80% εξ αυτών. Εάν κατά τον
ανωτέρω υπολογισμό προκύψει δεκαδικός αριθμός, αυτός θα στρογγυλοποιηθεί στην
πλησιέστερη μονάδα.
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3……..€.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
υπόφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι
των Οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών.
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, ομοίως, μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 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.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
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Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως :
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών .
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών .
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών .
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους .
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους
ορίζονται .
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, οι προσφέροντες
στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη
σχετική ειδοποίηση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις
παραγράφους 4.1 και 4.2. του Παραρτήματος Β’ της παρούσης Δ/ξης. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται από τους προσφέροντες εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.
4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της
συμφωνίας πλαίσιο , κατά περίπτωση είναι :
4.1.1.
Οι Έλληνες πολίτες :
4.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 της Δ/ξης έγγραφη ειδοποίηση, από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. Δ/τος 60/2007,
ήτοι: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
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παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005
(Α΄ 305),
ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό
αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
4.1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
4.1.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από
αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
4.1.2. Οι αλλοδαποί :
4.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το
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4.1.2.2.

4.1.2.3.

4.1.2.4.

4.1.2.5.

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της
ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την
ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

4.1.3.
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε,
Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους
εκπροσώπους του.
4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
4.1.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
4.1.4.
Οι συνεταιρισμοί :
4.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το
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οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης α της παραγράφου 4.1.1.1.
4.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 της παραγράφου
4.1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων
4.1.2.2, 4.1.2.3 και 4.1.2.4. της παραγράφου 4.1.2, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.1.3.2 της παραγράφου
4.1.3.
4.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
4.1.5.

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται
η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ :
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4)
αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι :
4.2.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης
4.2.2. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του
προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει
ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ .
Όταν κατά τη σύναψη της Συμφωνίας πλαίσιο με ανοικτό διαγωνισμό ένας ή περισσότεροι από
τους επιλεχθέντες προμηθευτές δεν προσκομίσουν ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στο άρθρο 8α του
ιδίου Π.Δ., επιλέγονται σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο οι προμηθευτές με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή και η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού
των προμηθευτών.
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Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.

6.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών των προσφερόντων στους οποίους
πρόκειται να γίνει κατακύρωση της συμφωνίας πλαίσιο γίνεται, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών
που
αποσφραγίσθηκαν.
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’) «Δικαστική προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών
και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63
Ν.4055/12 (Α51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου
τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις προδικαστικές προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που
το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε
περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει
η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρίθ. Π1/2390 από 16-10-2013 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ‘’Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’ (Β΄2677).
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ
ΤΗΣ ΣΥMΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές, με την οποία τους καλεί σε
καθορισμένη ημέρα και ώρα για να υπογράψουν τη Συμφωνία πλαίσιο.
Από την ανακοίνωση της ως άνω απόφασης του διαγωνισμού στους προμηθευτές, η Συμφωνία
πλαίσιο θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Συμφωνία) που ακολουθεί έχει μόνον
αποδεικτικό χαρακτήρα.
9. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
9.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την Συμφωνία πλαίσιο ή την εκτελεστική αυτής σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του
αγοραστή οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη εκτελεστική
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ
118/07.
9.2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου
Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 34 του Π.Δ 118/07.
9.3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν :
α. Η Συμφωνία πλαίσιο ή η εκτελεστική αυτής σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το αγαθό δεν
φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
10.1 Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
 Εγγύηση Συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό για την σύναψη συμφωνίας πλαισίου
δεν απαιτείται.
 Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας πλαίσιο, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την
λήξη του χρόνου συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας πλαίσιο, η οποία να καλύπτει το 0,5% της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της συμφωνίας πλαίσιο χωρίς Φ.Π.Α. ή σε ποσοστό
αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 η
οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής
διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.
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 Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας πλαισίου, οι
προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της
συνολικής αξίας των ειδών της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.
4281/14. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει .
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των προς
υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας πλαισίου πρέπει να είναι αορίστου χρόνου,
δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα .
 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα κράτη-μέλη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το
ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
 Για την τυχόν απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, αυτή πρέπει να καλύπτει το 2,5% της
συνολικής αξίας των ειδών της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α και οι ειδικότεροι όροι αυτής ορίζονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ .
 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/14.
10.2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ.
αρ. 26 του Π.Δ 118/07) ή να μετατίθεται.
11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του
Ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ
Β’ 1317/23.04.2012).
12. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η σύμβαση, που ήθελε συναφθεί, δύναται να τροποποιηθεί, εάν συμφωνήσουν προς τούτο και
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ΠΔ.118/07.
13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο
Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε
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έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των προμηθειών και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της
υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη και να ενημερώνει
αμέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση
στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του
Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται
να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.

Σελίδα 30 από 57

Διακήρυξη 8/2016 Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στον επαναδιαγωνισμό έχουν οι προμηθευτές που έχουν υπογράψει την
Συμφωνία πλαίσιο οι οποίοι μετά από Πρόσκληση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον
εκάστοτε αγοραστή υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός 10 ημερών ηλεκτρονικά φάκελο με νέα
κλειστή οικονομική προσφορά .
1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

10:00
……………

……………

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του επαναδιαγωνισμού αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς
(3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αν κάποιος προμηθευτής δεν υποβάλει προσφορά καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο και η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο,
σύμφωνα με το άρθ. 34 του ΠΔ 118/2007. Στην ανωτέρω περίπτωση καθώς και στην περίπτωση
απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός προμηθευτή, η διαδικασία συνεχίζεται με τους
υπόλοιπους προμηθευτές μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης με τον μειοδότη
προμηθευτή.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την
τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από τον Αγοραστή ο οποίος αποφασίζει
σχετικά και ειδοποιεί μέσου ηλεκτρονικού εγγράφου τον προμηθευτή.
Σε περίπτωση που κανείς προμηθευτής δεν υποβάλλει προσφορά, η επαναληπτική διαγωνιστική
διαδικασία ματαιώνεται.
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.
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2.2 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 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 παραγάγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προμηθευτής επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία .
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β΄ της
Διακήρυξης.
2.3 Στον ίδιο ηλεκτρονικό φάκελο συνυποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν.1599/1986 (75/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι οι προμηθευτές που
έχουν υπογράψει την Συμφωνία πλαίσιο, εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής της αρχικής διακήρυξης βάσει της οποίας συνήφθη η Συμφωνία πλαίσιο. Η υπεύθυνη
δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .
4.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο επιλεγείς προμηθευτής καλείται να υποβάλλει στο
δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των παρ.4.1
και 4.2 του Παραρτήματος Β΄ της Δ/ξης πριν την σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης και εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (παρ. 2, άρθρο 6, ΠΔ 118/2007) από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
4.2 Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση ο προμηθευτής υποχρεούται να
καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με την παρ. 10.1
του παραρτήματος Β’ της παρούσης και τα εκάστοτε οριζόμενα στο Ν.4281/14 .
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά
διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από
αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
5.1 Στους επαναδιαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν
υποβάλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στο άρθρο 8α του ιδίου Π.Δ, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄
εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται από αυτές, ο επαναδιαγωνισμός ματαιώνεται.
5.2 Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1
του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν υποβάλει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 ή στο άρθρο 8α του
ιδίου Π.Δ, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του
μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας
πλαίσιο του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται
τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών προϋποθέσεων του
άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζονται στην παρ. 1.2.2 του
παραρτήματος Β της παρούσας Διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την
ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη Συμφωνία πλαίσιο.

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7.1 Ο αγοραστής αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον
προμηθευτή με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η εκτελεστική της συμφωνίας πλαίσιο σύμβαση
και τον καλεί να υπογράψει την ανωτέρω σύμβαση σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την
ως άνω ανακοίνωση, η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
7.2 Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την
προκηρυχθείσα για τον επαναδιαγωνισμό μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από
την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50% εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας
αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
7.3 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την απόφαση
διενέργειας επαναδιαγωνισμού ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτή.
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7.4 Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος
παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
7.5 Τα αρμόδια συλλογικά όργανα συγκροτούνται με μέριμνα του Αγοραστή.
8. ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πλην από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων.
Μετάθεση του χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών (αρ. 26 του ΠΔ.118/07).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

Λαμβάνεται υπόψη μόνο η χαμηλότερη τιμή.
Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, αξιολογούνται
μόνο οι προσφορές, που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις Τεχνικές
προδιαγραφές και την διακήρυξη όρους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 20 του ΠΔ.118/07.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η παρούσα διακήρυξη, η συμφωνία πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα καταρτισθούν
με βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω
στους όρους της παρούσας διακήρυξης, της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, ο
Προμηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.
3. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας των ειδών και δικαιούται να
τις αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει (άρθ. 21 παρ. ζ΄ του ΠΔ.118/07), να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του
λόγου στους συμμετέχοντες.
4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
5. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι
τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus)
του κατασκευαστικού οίκου.
6. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει
απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών
φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων
εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της
σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων
εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188).
7. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου
ξενόγλωσσου.
8. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε
προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
9. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.
10. 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. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.
11. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στις διαδικασίες αποσφράγισης, εφόσον επιθυμούν,
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν εντύπως στην Υπηρεσία, εντός χρονικού
διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της
αποσφράγισής τους.
12. Τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν
πρέπει να έχουν μορφή φακέλων συμπιεσμένων αρχείων (zip).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
(Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ)
1.
1.1.
1.2.

Είδος χαρτιού
Μέγεθος Α4 διαστάσεων 210mmx 297mm, στις ζητηθέντες ποσότητες.
Μέγεθος Α3 διαστάσεων 297mmx 420mm, στις ζητηθέντες ποσότητες.

2.
Γενικά χαρακτηριστικά
2.1. Το χρώμα του χαρτιού να είναι λευκό.
2.2. Η υφή της επιφάνειας να είναι λεία matte.
2.3. Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις σε εκτυπωτή
laser, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα υψηλής ταχύτητας και fax.
2.4. Να είναι κατάλληλο για εκτύπωση και στις δυο όψεις.
2.5. Τα παραγόμενα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή και να μην αλλοιώνονται κάτω
από συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης.
2.6. Κάθε φύλλο θα πρέπει να αποχωρίζεται με ευκολία από τη δεσμίδα.
2.7. Τα φύλλα θα πρέπει να είναι χωρίς υπολείμματα κοπής, στίγματα, αποξέσεις,
τσαλακώματα ή άλλες ατέλειες και να περνούν από τα μηχανήματα χωρίς να αφήνουν
χνούδι.
2.8. Το χαρτί θα πρέπει να παρουσιάζει καλή συμπεριφορά σε εκτυπώσεις inkjet χωρίς
να ζαρώνει ή να απορροφά υπερβολική ποσότητα μελάνης.
2.9. Προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου του εργοστασίου παραγωγής ή πίνακα
αποτελεσμάτων εξέτασης από αρμόδια Αρχή σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο
που να αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα
τεχνικά χαρακτηριστικά.
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3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100%, με ανοχή 5%.
Να έχει βάρος 80 gr/m2 ± 4%.
Να έχει πάχος 100 μm (micron) ± 10 μm.
Ο βαθμός Λευκότητας (Whiteness) να είναι τουλάχιστον 135 CIE.
Η αδιαφάνειά (opacity) του να είναι τουλάχιστον 92%.
Η φωτεινότητά (brightness) του να είναι τουλάχιστον 94%.

4.
Συσκευασία – Αποθήκευση
4.1. Να μην απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ή ειδική μεταχείριση, κατά την
αποθήκευση σε συνθήκες γραφείου ή να παρουσιάζει ευαισθησία στον κανονικό
φωτισμό γραφείου.
4.2. Να διατηρεί σταθερή την ποιότητά του για διάστημα αποθήκευσης δύο (2) ετών σε
συνθήκες γραφείου.
4.3. Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων. O
αριθμός των φύλλων να είναι ακριβής και να έχουν όλα την ίδια διάσταση και ποιότητα.
4.4. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με χαρτί το οποίο να έχει υποστεί
επεξεργασία αδιαβροχοποιήσεως ώστε να προστατεύεται από την υγρασία του
περιβάλλοντος.
4.5. Οι δεσμίδες να είναι συσκευασμένες κατά πεντάδες σε κιβώτια από χαρτόνι.
4.6. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας, θα πρέπει να αναγράφεται με τρόπο ευκρινή και
ανεξίτηλο: α) το μέγεθος του χαρτιού, β) οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων, γ) το
όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή και δ)το βάρος σε γραμμάρια ανά
τετραγωνικό μέτρο (gr/m2).
4.7. Στο εξωτερικό κιβώτιο, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις, θα αναγράφεται ο
αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται σε αυτό.
5.
Εγγύηση
5.1. Να παρέχεται εγγύηση διατήρησης ποιότητας για ένα (1) χρόνο τουλάχιστον από
την ημερομηνία παραλαβής, για το παραδιδόμενο υλικό.
5.2. Σε περίπτωση που κάποια δεσμίδα χαρτιού δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα (π.χ.
έχει ελαττώματα στην επιφάνεια, οι άκρες δεν είναι κομμένες σωστά, υπάρχουν
κατεστραμμένα φύλλα ή προκαλούνται προβλήματα τροφοδοσίας
στους
εκτυπωτές/φωτοαντιγραφικά), αυτή θα επιστρέφεται και θα πρέπει να αντικαθίσταται με
νέα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της κακής ποιότητας του χαρτιού δημιουργηθούν βλάβες
στα εκτυπωτικά ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα του φορέα, ο προμηθευτής θα
επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής τους.
5.3. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στα υπό προμήθεια είδη
όπως αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής
ποσότητας και για διάστημα ενός (1) έτους, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη
την υπόλοιπη ποσότητα εντός τριάντα (30) ημερών.
5.4. Το υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικό χαρτί θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και σε
άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση.
6.
Παράδοση – παραλαβή υλικού:
6.1. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί σε παλέτες ευρωπαϊκού τύπου (EPAL).
6.2. Η παράδοση θα είναι τμηματική. Ποσότητα τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000)
δεσμίδων Α4 και διακοσίων (200) δεσμίδων Α3, θα πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα (10)
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ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ενώ η υπόλοιπη εντός ενενήντα (90) ημερών.
6.3. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
6.4. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικής
Υποστήριξης (Αμυγδαλέζα Αττικής - αποθήκες Ελληνικής Αστυνομίας - τηλέφωνο 2102463328).
6.5. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθεί μακροσκοπικός έλεγχος, σε ποσότητα
δείγματος τουλάχιστον 50 δεσμίδων, επιλεγμένων από αντίστοιχα διαφορετικά κιβώτια
προς: α) διαπίστωση ελαττωμάτων όπως σκόνη/ίνες χαρτιού, ενωμένα φύλλα,
τσαλακωμένα/σχισμένα φύλλα, οπές/ρυτίδες στην επιφάνεια του χαρτιού, ξένα υλικά
(κόλλες κλπ), ανομοιόμορφο κόψιμο στις άκρες, ανομοιόμορφο μέγεθος στα φύλλα.
6.6. Θα διενεργηθεί επίσης πρακτική δοκιμασία για να εξεταστεί η συμπεριφορά του
στα φωτοτυπικά μηχανήματα και στους εκτυπωτές του Φορέα, ώστε να διαπιστωθεί η
καταλληλόλητά του.
6.7. Επιπρόσθετα θα διενεργηθεί εργαστηριακός έλεγχος σε δείγμα 10 φύλλων Α4 και
Α3 τουλάχιστον του παροδοθέντος χαρτιού στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.),
προκειμένου να βεβαιωθεί η συμφωνία των συστατικών του τελευταίου με τις τεχνικές
προδιαγραφές (εξεταζόμενο χαρακτηριστικό: πολτός, βάρος, πάχος, λευκότητα,
αδιαφάνειά, φωτεινότητα). Το κόστος της ανάλυσης αυτής θα βαρύνει αποκλειστικά τον
προμηθευτή. Σε περίπτωση δε, που δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, ο
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αντικατάστασή του, με αντίστοιχο χαρτί
σύμφωνο με αυτές.

Σελίδα 39 από 57

Διακήρυξη 8/2016 Α.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

H EΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Αστυνόμος Α΄ (Ε.Κ.)

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Αστυν. Δ/ντής

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υπαστυνόμος Α΄ (Ε.Κ.)
2. ΚΑΛΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αρχιφύλακας (Ε.Κ.)
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
(Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ)
1.
Γενικά χαρακτηριστικά
1.1. Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για εκτυπώσεις στα μηχανήματα τυπογραφείου
του φορέα .
1.2. Κάθε φύλλο θα πρέπει να αποχωρίζεται με ευκολία.
1.3. Τα φύλλα θα πρέπει να είναι χωρίς υπολείμματα κοπής, στίγματα, αποξέσεις,
τσαλακώματα ή άλλες ατέλειες και να περνούν από τα μηχανήματα χωρίς να αφήνουν
χνούδι.
1.4. Το χαρτί θα πρέπει να παρουσιάζει καλή συμπεριφορά σε εκτυπώσεις χωρίς να
ζαρώνει ή να απορροφά υπερβολική ποσότητα μελάνης.
2. Τύπου γραφής των 100 gr/m2 – Τεχνικά χαρακτηριστικά
2.1.
Να έχει διαστάσεις 70 cm x 100 cm.
2.2.
Να έχει βάρος 100 gr/m2 ± 4%.
2.2.
Να έχει χρώμα λευκό.
2.3.
Να έχει πάχος 130 μm (micron) ± 8 μm.
2.4.
Ο βαθμός Λευκότητας (Whiteness) να είναι τουλάχιστον 150 CIE.
2.5.
Η αδιαφάνειά (opacity) του να είναι τουλάχιστον 94%.
2.6.
Η φωτεινότητά (brightness) του να είναι τουλάχιστον 103%.
3.
Τύπου γραφής των 70 gr/m2 – Τεχνικά χαρακτηριστικά
3.1.
Να έχει διαστάσεις 58 cm x 86 cm, 60 cm x 80 cm, 70 cm x 100 cm, στις
ζητηθείσες ποσότητες,
σύμφωνα με τον πίνακα ποσοτήτων ανά υπό είδος υλικού.
3.2.
Να έχει βάρος 70 gr/m2 ± 4%.
3.3.
Να έχει χρώμα λευκό.
3.4.
Να έχει πάχος 90 μm (micron) ± 8 μm.
3.5.
Ο βαθμός Λευκότητας (Whiteness) να είναι τουλάχιστον 135 CIE.
3.6.
Η αδιαφάνειά (opacity) του να είναι τουλάχιστον 90%.
3.7.
Η φωτεινότητά (brightness) του να είναι τουλάχιστον 94%.
4.
4.1.

Τύπου γραφής των 80 gr/m2 – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Να έχει διαστάσεις 61 cm x 86 cm.
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

gr/m2

Να έχει βάρος 80
± 4%.
Να έχει χρώμα λευκό.
Να έχει πάχος 100 μm (micron) ± 10 μm.
Ο βαθμός Λευκότητας (Whiteness) να είναι τουλάχιστον 135 CIE.
Η αδιαφάνειά (opacity) του να είναι τουλάχιστον 92%.
Η φωτεινότητά (brightness) του να είναι τουλάχιστον 94%.

5. Τύπου γραφής των 60 gr/m2 – Τεχνικά χαρακτηριστικά
5.1. Να έχει διαστάσεις 61 cm x 86 cm.
5.2. Να έχει βάρος 60 gr/m2 ± 4%.
5.3. Να έχει χρώμα μπλε, κίτρινο στις ζητηθείσες ποσότητες, σύμφωνα με τον πίνακα
ποσοτήτων ανά υπό είδος υλικού.
5.4. Να έχει πάχος τουλάχιστον 79 μm (micron) ± 8 μm.
6. Τύπου μπρίστολ των 190 gr/m2 – Τεχνικά χαρακτηριστικά
6.1. Να έχει διαστάσεις 70 cm x 100 cm.
6.2. Να έχει βάρος 190 gr/m2 ± 4%.
6.3. Να έχει χρώμα λευκό.
6.4. Να έχει πάχος 205 μm (micron) ± 15 μm.
6.5. Ο βαθμός Λευκότητας (Whiteness) να είναι τουλάχιστον 135 CIE.
6.6. Η αδιαφάνειά (opacity) του να είναι τουλάχιστον 98%.
6.7. Η φωτεινότητά (brightness) του να είναι τουλάχιστον 94%.
7. Τύπου μπρίστολ των 180 gr/m2 – Τεχνικά χαρακτηριστικά
7.1. Να έχει διαστάσεις 70 cm x 100 cm.
7.2. Να έχει βάρος 180 gr/m2 ± 4%.
7.3. Να έχει χρώμα “Cream”, μπλε, πράσινο, ροζ στις ζητηθείσες ποσότητες,
σύμφωνα με τον πίνακα ποσοτήτων ανά υπό είδος υλικού.
7.4.
Να έχει πάχος τουλάχιστον 195 μm (micron) ± 15 μm.
8. Τύπου χημικός αντιγραφικός χάρτης (καρμπονιζέ) – Τεχνικά χαρακτηριστικά
8.1. Να έχει διαστάσεις 61 cm x 86 cm.
8.2. Να έχει βάρος 60 gr/m2 ± 5%.
8.3. Να είναι κατηγορία “coated back (CB), χρώματος λευκό στις ζητηθείσες
ποσότητες, σύμφωνα με τον πίνακα ποσοτήτων ανά υπό είδος υλικού.
8.4. Να είναι κατηγορία “coated front and back (CFB)”, χρώματος ροζ, μπλε,
πράσινο, στις ζητηθείσες ποσότητες, σύμφωνα με τον πίνακα ποσοτήτων ανά υπό
είδος υλικού.
8.5. Να είναι κατηγορία “coated front (CF)”, χρώματος κίτρινο στις ζητηθείσες
ποσότητες, σύμφωνα με τον πίνακα ποσοτήτων ανά υπό είδος υλικού.
9. Τύπου οπαλίνα – Τεχνικά χαρακτηριστικά
9.1. Να έχει διαστάσεις 70 cm x100 cm.
9.2. Να έχει βάρος 300 gr/m2 ± 4%.
9.3. Να έχει χρώμα λευκό.
9.4. Να έχει πάχος 322 μm (micron) ± 22 μm.
9.5. Η φωτεινότητά (brightness) του να είναι τουλάχιστον 96%.
10. Τύπου βέλβετ – Τεχνικά χαρακτηριστικά
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10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Να έχει διαστάσεις 70 cm x 100 cm.
Να έχει βάρος 130 gr/m2 ± 4%.
Να έχει χρώμα λευκό.
Ο βαθμός Λευκότητας (Whiteness) να είναι τουλάχιστον 120 CIE.
Η αδιαφάνειά (opacity) του να είναι τουλάχιστον 94%.
Η φωτεινότητά (brightness) του να είναι τουλάχιστον 96%.

11. Τύπου σούπερ φάιν διπλής όψης – Τεχνικά χαρακτηριστικά
11.1. Να έχει διαστάσεις 70 cm x 100 cm.
11.2. Να έχει βάρος 350 gr/m2 ± 4%.
11.3. Να έχει χρώμα λευκό.
11.4. Ο βαθμός Λευκότητας (Whiteness) να είναι τουλάχιστον 125 CIE.
11.5. Η αδιαφάνειά (opacity) του να είναι τουλάχιστον 98%.
11.6. Η φωτεινότητά (brightness) του να είναι τουλάχιστον 92%.
12. Λοιποί τύποι – Τεχνικά χαρακτηριστικά
12.1. Να είναι τύπου κραφτ, με διαστάσεις 70 cm x 100 cm, βάρος 100 gr/m2, χρώμα
καφέ.
12.2. Να είναι τύπου χαρτόνι Νο 16,με διαστάσεις 75 cm x 105 cm, πάχος 2,6 mm.
13. Συσκευασία – Αποθήκευση
13.1. Να μην απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ή ειδική μεταχείριση κατά την αποθήκευση
σε συνθήκες γραφείου, ή να παρουσιάζει ευαισθησία στον κανονικό φωτισμό
γραφείου.
13.2. Να διατηρεί σταθερή την ποιότητά του για διάστημα αποθήκευσης ενός (1) έτους
σε συνθήκες γραφείου.
13.3. Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο ώστε να προστατεύεται από την
υγρασία του περιβάλλοντος.
14. Πρακτική Δοκιμασία
14.1. Με την κατάθεση της προσφοράς του ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει
δείγμα, από δέκα (10) φύλλα κάθε είδους και μεγέθους που προσφέρει, ως δείγμα για
τη διενέργεια ελέγχων.
14.2. Το δείγμα θα χρησιμοποιηθεί, κατά το στάδιο της αξιολόγησης, στο τυπογραφείο
του φορέα για να εξεταστεί μακροσκοπικά και πρακτικά η συμπεριφορά του, ώστε να
διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Το αρμόδιο τμήμα του τυπογραφείου θα αναφέρει
στην επιτροπή αξιολόγησης τις διαπιστώσεις του.
14.3. Το δείγμα θα διατηρηθεί για να συγκριθεί, από την επιτροπή παραλαβής, με την
τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.
15. Εγγύηση
15.1. Να παρέχεται εγγύηση διατήρησης ποιότητας για ένα (1) χρόνο τουλάχιστον από
την ημερομηνία παραλαβής, για το παραδιδόμενο υλικό.
15.2. Σε περίπτωση που κάποιο φύλλο δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα (π.χ. έχει
ελαττώματα στην επιφάνεια, οι άκρες δεν είναι κομμένες σωστά, είναι κατεστραμμένο,
αυτό θα επιστρέφεται και θα πρέπει να αντικαθίσταται με νέο.
15.3. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στα υπό προμήθεια είδη
όπως αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής
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ποσότητας και για διάστημα ενός (1) έτους, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει
όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός τριάντα (30) ημερών.
15.4. Το υπό προμήθεια χαρτί θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και σε άριστη ποιοτική
και λειτουργική κατάσταση.
16. Παράδοση – παραλαβή υλικού
16.1. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί σε παλέτες κατάλληλες ανά μέγεθος.
16.2. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εξήντα (60) ημέρες.
16.3. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός
δέκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
16.4. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών
Εφαρμογών (Αμυγδαλέζα Αττικής - αποθήκες τυπογραφείου - τηλέφωνο 2102466564).
16.5. Κατά την παραλαβή Θα διενεργηθεί μακροσκοπικός έλεγχος προς: α) διαπίστωση
ελαττωμάτων όπως σκόνη/ίνες χαρτιού, ενωμένα φύλλα, τσαλακωμένα/σχισμένα
φύλλα, οπές/ρυτίδες στην επιφάνεια του χαρτιού, ξένα υλικά (κόλλες κλπ),
ανομοιόμορφο κόψιμο στις άκρες, ανομοιόμορφο μέγεθος στα φύλλα. β) σύγκριση
της τελικής ποσότητας με το δείγμα κατά την κατάθεση της προσφοράς.

H EΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Αστυνόμος Α΄ (Ε.Κ.)

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου
2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Αστυν. Δ/ντής

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υπαστυνόμος Α΄ (Ε.Κ.)
2. ΚΑΛΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αρχιφύλακας (Ε.Κ.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ζ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ

[Ονομασία Τράπεζας]
[Κατάστημα]
[Δ/νση οδός -αριθμός T.K. , fax]

[Ημερομηνία έκδοσης]
ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4-10177-ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό].
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ
της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ/νση [διεύθυνση της έδρας της εταιρείας] για την καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό [αριθμός συμφωνίας πλαίσιο ] συμφωνίας
πλαισίου, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ………………………………………………(αρ.
διακ/ξης [αριθμός διακήρυξης]) προς κάλυψη αναγκών του …………………και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 0,5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ή σε ποσοστό αυτής
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παρ.1 του άρθρου 157 του Ν. 4281/14,
αξίας [αριθμητικά η αξία της διακήρυξης ] ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
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- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την [ημερομηνία ισχύος της συμφωνίας πλαισίου}
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
[Ονομασία Τράπεζας]
[Κατάστημα]
[Δ/νση οδός -αριθμός TK fax]

[Ημερομηνία έκδοσης]
ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]

Προς
……………………………………
……………………………
……………………..
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό].
-

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας,
υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ\νση [διεύθυνση της έδρας της εταιρείας] για την
καλή εκτέλεση της με αριθμ.….εκτελεστικής της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, που υπέγραψε
μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………..(αρ. διακ/ξης…………….) προς κάλυψη
αναγκών του ……………..και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής χωρίς Φ.Π.Α.
αξίας [αριθμητικά η αξία της σύμβασης] ΕΥΡΩ αυτής.

-

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σε περιπτώσεις, όπου απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών, σαν
χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ή συντήρησης ισχύει ο αναγραφόμενος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
των τεχνικών προδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα
ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή
χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά
έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλωσίμων υλικών. Ο προμηθευτής ύστερα από
σχετική ειδοποίηση, είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα που έχει
υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του .
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το
2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, για την εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών.
Η εγγύηση αυτή θα κατατίθεται στη Δ/νση Οικονομικών /Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τελική
εξόφληση του προμηθευτή, θα ισχύει τρείς (3) μήνες επιπλέον από το συμβατικό χρόνο εγγύησης
καλής λειτουργίας και θα είναι σύμφωνη με το κατωτέρω υπόδειγμα.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. [αναγράφεται το ποσό]

Προς
……………………………………
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
μας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..Δ\νση……………………………………………………….για
την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό ……….. εκτελεστικής της
Συμφωνίας Πλαίσιο σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια
……………………………………(αρ.
Διακ/ξης……….)
προς
κάλυψη
αναγκών
του
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……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5 % της συμβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
-

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αριθμός Συμφωνίας Πλαίσιο : ………………………….
Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο : Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια : …………………..

Αναθέτουσα Αρχή :
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με το Προεδρικό
Διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’), συμπληρωματικά δε με το Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 (ΦΕΚ
150/Α’) όπως ισχύουν. Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και
προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες, παραγγελίας και παράδοσης των αγαθών που
θα απαιτούνται από τους Αγοραστές .
Όροι και Προϋποθέσεις
1. Εμπλεκόμενα Μέρη
Η Συμφωνία Πλαίσιο συνάπτεται μεταξύ του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εφεξής καλούμενη η Αναθέτουσα Αρχή, και
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____ , εφεξής καλούμενος ο Προμηθευτής .
2. Περιεχόμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο
Η Συμφωνία Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και τα ακόλουθα παραρτήματα και
αντικαθιστά όλη την προηγούμενη επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε, αποτελώντας έτσι την
πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών .
Παράρτημα Ι - Αγαθά
3. Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο
Σκοπός της Συμφωνίας πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο
προμηθευτής θα προμηθεύει τον αγοραστή συγκεκριμένα αγαθά ύστερα από την ολοκλήρωση
του επαναδιαγωνισμού
για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεις. Ο
επαναδιαγωνισμός θα διενεργείται μετά από απόφαση-πρόσκληση του αγοραστή προς τους
προμηθευτές που συμμετέχουν στη Συμφωνία πλαίσιο να υποβάλουν σφραγισμένη οικονομική
προσφορά για το συγκεκριμένο αγαθό ή κατηγορία αγαθών. (Παράρτημα ΙΙ).
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Η Συμφωνία πλαίσιο δεν δεσμεύει τους αγοραστές να υποβάλλουν παραγγελίες. Δέσμευση θα
υπάρχει μόνο εάν και εφόσον ένας αγοραστής υποβάλει μια συγκεκριμένη παραγγελία,
σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας πλαίσιο και μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της
Συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης.
4. Υποχρεώσεις
Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας πλαίσιο, οι αγοραστές μπορούν να υποβάλουν
παραγγελίες και ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά (Παράρτημα ΙΙ) της
παραγγελίας, ενώ ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον προμηθευτή το ποσό της
συμφωνηθείσας τιμής, όπως έχει προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της
συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την
ενδεικτική( προσφερόμενη ) τιμή με την οποία ο προμηθευτής συμμετέχει στη Συμφωνία πλαίσιο.
Οι αγοραστές δεν υποχρεούνται να καλύψουν τις αγοραστικές τους ανάγκες ή μέρος αυτών, ή
να παραγγείλουν οποιαδήποτε αξία ή αριθμό αγαθών, από τον προμηθευτή. Η σύναψη
Συμφωνίας Πλαισίου δεν υποχρεώνει οποιοδήποτε αγοραστή να παραγγείλει αγαθά. Μία
παραγγελία θεωρείται έγκυρη μόνο όταν ο αγοραστής, με δική του πρωτοβουλία, υποβάλει
πρόσκληση για προμήθεια αγαθών προς τους συμμετέχοντες στη Συμφωνία πλαίσιο.
Η εκτελεστική σύμβαση διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο και σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους αυτής.
5. Έναρξη και διάρκεια
Η Συμφωνία πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της και είναι έγκυρη για υποβολή
παραγγελιών μέχρι : 31-12-2016
Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο παραμένουν σε πλήρη ισχύ για όλες τις
παραγγελίες που έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο. Μετά τη
λήξη της ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο, οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται στη φάση
της εκτέλεσης, πρέπει να ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Συμφωνίας πλαίσιο.
6. Μεταβίβαση δικαιωμάτων
Ο προμηθευτής δεν δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων του εκ της
παρούσας Συμφωνίας πλαίσιο, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν
από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Επιπλέον, ο προμηθευτής δεν δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την
εκτέλεση οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί υπό τους όρους της
παρούσας Συμφωνίας πλαίσιο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής.
7. Γλώσσα
Η Ελληνική ορίζεται ως η γλώσσα της Συμφωνίας πλαίσιο.
8. Αποδεικτικά και πιστοποιητικά
Κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο, ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από τη
Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να
επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του
φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του προμηθευτή στη Συμφωνία
πλαίσιο από την Αναθέτουσα αρχή.
9. Παράδοση
Με την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, ο προμηθευτής
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να παραδίδει τα αγαθά σύμφωνα με τους όρους αυτής .
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Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών ή
μέρους αυτών, που δεν καλύπτεται από την παρ. 11 του παρόντος παραρτήματος ή που δεν έχει
ρητώς συμφωνηθεί με τη Αναθέτουσα Αρχή, ισχύουν οι όροι της παρ. 12 αντίστοιχα .
Τα αγαθά θα παραδίδονται στους αγοραστές και στους τόπους παράδοσης που θα
καθορισθούν στην επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, από τους αγοραστές οι οποίοι
ορίζονται στο Παράρτημα Ι.
Η προμήθεια των αγαθών και η παράδοση τους θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο και της εκτελεστικής αυτής σύμβασης
10.Αποδοχή/Απόρριψη Παράδοσης
Ο αγοραστής δύναται να απορρίψει την παράδοση αγαθών ή μέρος αυτής σε περίπτωση που
δεν είναι αυτά που παρήγγειλε, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
11.Κυρώσεις για καθυστερήσεις στην Παράδοση
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης φόρτωσης – παράδοσης των ειδών ισχύουν κατά περίπτωση τα
προβλεπόμενα στο Άρθρο 32 του Π.Δ 118/07.
12.Τερματισμός της Συμφωνίας Πλαίσιο
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού, μη
προβλεπόμενου λόγου που αυτή κρίνει δικαιολογημένο με έκδοση ειδικά αιτιολογημένης
απόφασης.
Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας πλαίσιο, ο προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει
οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
της Συμφωνίας πλαίσιο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της
εκτελεστικής σύμβασης.
Ο προμηθευτής δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που
οφείλονται σε αυτόν για αγαθά για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει
υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της Συμφωνίας πλαίσιο.
Κανένα Εμπλεκόμενο Μέρος δεν θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν από
τη Συμφωνία πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από
οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της
Συμφωνίας πλαίσιο.
13. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο
Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας πλαίσιο, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του
χρόνου συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας πλαισίου, η οποία να καλύπτει το 0,5% της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ή της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα
και αναλογικά, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας.
14. Τροποποιήσεις
Τροποποίηση της παρούσας γίνεται με συμφωνία των μερών σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρθ. 24 του Π.Δ 118/07 . Ουσιαστική
προϋπόθεση είναι να μη θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και να διατηρεί οπωσδήποτε τον
αρχικό στόχο της Συμφωνίας πλαίσιο.
15. Εφαρμοζόμενη νομοθεσία
Η ερμηνεία και η εκτέλεση της Συμφωνίας πλαίσιο θα γίνεται με βάση το Ελληνικό δίκαιο.
Για οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με τη Συμφωνία πλαίσιο, αρμόδια είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.
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Η Συμφωνία Πλαίσιο έχει συνταχθεί σε ….. ( ) πρωτότυπα. Ένα προορίζεται για την Αναθέτουσα
Αρχή και ένα για τον εκάστοτε Προμηθευτή.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
………………………

……………….

Παράρτημα I. Προμηθευτές και Αγαθά

Το Παράρτημα αυτό θα περιέχει τα αγαθά για τα οποία έκαστος προμηθευτής συμμετέχει στη
Συμφωνία Πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, ενδεχομένως να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με
την ομαδοποίηση των ειδών , τις περιγραφές και χαρακτηριστικά τους, τις τιμές τους ανά ομάδα
ειδών κτλ

Α/Α

Περιγραφή Αγαθών

1.

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ
(ως αναλυτικά
περιγράφονται στο
Παράρτημα Α΄
παρούσης)

2.

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ
(ως αναλυτικά
περιγράφονται στο
Παράρτημα Α΄
παρούσης)

Προμηθευτές

Ενδεικτική- Προσφερόμενη τιμή

1…..
2…..
3…..

1..…… €
2….…..€
3……..€.

1…..
2…..
3….

1..…… €
2….…..€
3……..€.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Θ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ :
ΑΓΑΘΟ :
ΦΟΡΕΑΣ : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ :

Σήμερα την ________ του μηνός _____ του έτους _________ (ΗΗ.MM.ΕΕΕΕ), ημέρα ______ στο
…………. (το όνομα του αγοραστή), οι υπογεγραμμένοι: αφ’ ενός o/η κ. _________, (ιδιότητα του
υπογράφοντος), που εκπροσωπεί με την ιδιότητά της αυτή το ……..(όνομα αγοραστή), με βάση
τις κείμενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία «_____________», Α.Φ.Μ. _________,
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ΔΟΥ ________, που εδρεύει στη ___________, Τ.Κ. _______ ___________, τηλ. ___ ______,
FΑΧ ___ ______, που νομίμως εκπροσωπείται από τον από τον κο/κα ………………………….με
Α.Δ.Τ.: …………………..,
βάσει του υπ’ αριθμ. ……………….Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ
συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ………………………), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Με βάση τη Δ/ξη ………………. (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί
επαναλήψεως διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) και μετά την
υπογραφή της αριθμ. …… Συμφωνίας Πλαίσιο διενεργήθηκε την ………………………
επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
προμήθεια ………………………………….., προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………………… € για
την κάλυψη των αναγκών του ……………………….
Τα αποτελέσματα του ανωτέρω επαναδιαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ.
…………………….. Απόφαση, και με την υπ’ αριθμ. ………………………… Οριστική Ανακοίνωση
κατακύρωσης (συμπληρώνεται και τυχόν πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο όνομα
της εταιρείας με την επωνυμία: «……………………………………» σύμφωνα με την προσφορά της,
αντί του συνολικού ποσού των ……………………….€ (και ολογράφως), συμπεριλαμβανομένων
των νομίμων κρατήσεων, και ποσοστού 23% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα
άρθρα.
Ύστερα από αυτά, ο κος/κα …………………….., με την παραπάνω ιδιότητά του/της αναθέτει στην
ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαμβάνει την
προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Είναι η προμήθεια, ………………………………………………………………………., όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας .

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ- ΑΓΑΘΟ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΑΞΙΑ
Οι ποσότητες , τα αγαθά, οι τιμές και ο Αγοραστής για τον οποίο προορίζονται ορίζονται ως
κατωτέρω :

Αγοραστή
ς

Αγαθό

Μονάδα
Μέτρηση
ς

Ποσότητα

Αξία
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Συνολική τιμή
(σε €) με κρατήσεις χωρίς
Φ.Π.Α.

Διακήρυξη 8/2016 Α.Ε.Α.
Πλέον Τρέχων ΦΠΑ
Γενικό Σύνολο:

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω αγαθών, ελεύθερων, με μέριμνα, ευθύνη και
δαπάνη του προμηθευτή (αναγράφεται η δ/νση ή Υπηρεσία), για τον οποίο προορίζεται και
συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη.
Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής
σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οιαδήποτε αιτία.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια αγαθά, που αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα
και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή, η οποία καλύπτει τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης ………, της Συμφωνίας πλαίσιο ……….και της
επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Η παράδοση των υπό προμήθεια αγαθών θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος ____
(__) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στους τόπους που προβλέπονται
στο Παράρτημα Α’ της διακήρυξης δηλαδή: (αναγράφεται η διεύθυνση ή Υπηρεσία).
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού με επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρο 26 και 32
του Π.Δ 118/07).
Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κηρύξεως της προμηθεύτριας ως
έκπτωτης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών της παρούσας σύμβασης
θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με την Π1/2489/95 Απόφαση του Υπουργείου
Εμπορίου (ΦΕΚ 764/Β/95) ή ………………………., στον τόπο παράδοσης, εντός __________ (__)
ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτών.
Άρθρο 5ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ………….., θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή, μέσω της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. (συμπληρώνεται κατά περίπτωση), μετά από την
διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής, με έκδοση στο
όνομα της
προμηθεύτριας εταιρείας «……………………………………………» χρηματικού εντάλματος, μέχρι
του ποσού των ………………….€ και θα βαρύνει τον ………………………………. ως το Παράρτημα
Β’, παρ. … της Δ/ξης ………… αναφέρεται, ήτοι: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.
Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές
αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της διακήρυξης __/____, οι οποίες ανέρχονται σε _____%
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συνολικά και θα αποδοθούν στα δικαιούχα ταμεία από την αρμόδια για την πληρωμή Υπηρεσία
ως εξής: (αναγράφονται τα ταμεία με το αντίστοιχο ποσοστό):
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις επιβαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου 2% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί
του χαρτοσήμου.
Επιβάλλεται επίσης κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 3 Ν.4013/15-9-11 (ΦΕΚ Α΄240), η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος
χαρτοσήμου 3% και την επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%.
Διευκρινίζεται ότι :
1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την
προμηθεύτρια στην αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού Ι.Κ.Α. από το οποίο να προκύπτει
ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το
Δημόσιο κατευθείαν στο Ι.Κ.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7.
2. Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμηθείας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (4172/2013
ΦΕΚ 167Α/23.7.2013).
3. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την Προμηθεύτρια στο Δημόσιο
Ταμείο, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………………………. εγγυητική επιστολή εκ ποσού
………….. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………….. για την καλή εκτέλεση της παρούσης.
Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον
προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
Ανά περίπτωση (Ο προμηθευτής, υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, ισχύος
………………….. ετών, για την καλή λειτουργία των αγαθών (σύμφωνα με την το Παράρτημα Ζ΄
της Διακήρυξης ………….., εκ ποσοστού ίσου με το …..% της συμβατικής αξίας αυτών, χωρίς
ΦΠΑ, ήτοι εκ ……………….. € )

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τροποποίηση της παρούσας γίνεται με συμφωνία των μερών σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρθ. 24 του Π.Δ 118/07

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και
των δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια
πρωτότυπα.
Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα του αγοραστή
……………………………………………….., το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος του προμηθευτή,
που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α ), του άρθρου 24
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του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α ), του
Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις τις οδηγίας 2004/18/ΕΚ»(ΦΕΚ
64/Α), και του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07 ΦΕΚ.150/Α ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, των οποίων
ο προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους
όρους της Διακήρυξης με αριθμ. …….., της με αριθμ. …… Συμφωνίας Πλαίσιο και της με αριθμ
………επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας και την τεχνική και οικονομική προσφορά της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Για την Προμηθεύτρια Εταιρία
«________ _______»

____ _________
________________

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας είναι τα
ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο
υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά
του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.
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