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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

1.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κέννεντυ 1 & Πύργου

Πόλη

Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής

Ταχυδρομικός Κωδικός

182 33

Τηλέφωνο

210-4821111

Φαξ

210-4814042

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

r.santa@okaa.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αφέντρα Σάντα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.okaa.gr

ΑΓΟΡΩΝ

ΚΑΙ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
H Αναθέτουσα Αρχή είναι Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο.) και αποτελεί μη Κεντρική
Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (εκτός Γενικής Κυβέρνησης).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Μίσθωση Ακινήτων.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Εθνικό δίκαιο της Ελλάδος Ν. 4412/2016.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
•

η παρούσα διακήρυξη,

•

το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

•

ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

•

η τεχνική περιγραφή.
β)
Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν και θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής Πλατφόρμας iSupplies, στην διεύθυνση (URL) :
https://isupplies.gr/, από 24/03/2021.
γ)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε πλήρη
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
δ)
Τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να διατίθενται και σε έντυπη μορφή από την Δ/νση
Υποστηρικτικών Λειτουργιών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., Κέννεντυ 1 & Πύργου, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα
πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο
Η χρηματοδότηση της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή
(“εκτελεστικές συμβάσεις”) είναι ο Προϋπολογισμός του ΟΚΑΑ ΑΕ.

Σελίδα 4

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίαςπλαίσιο
1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο
Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι οι πάσης φύσεως εργασίες επισκευής – συντήρησης (καθώς &
αντικατάστασης φθαρμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία και της προμήθειας των απαραίτητων
ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Οργανισμού
που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2021 και 2022 (μέχρι τη συμπλήρωση 1 έτους από την
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού), όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της
παρούσας.
1.3.2 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων
Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με
έναν οικονομικό φορέα.
1.3.3 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο
Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 50.000,00€, ΦΠΑ : 12.000,00€).
Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη υπόψη
των ακόλουθων στοιχείων :
Από προμήθεια ειδών και υπηρεσιών προηγούμενων ετών.
Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί να υπογράψει οι οικονομικός φορέας στο πλαίσιο της
συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς, είτε στην
παραγγελία, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς που έχουν
υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο.
1.3.4 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο
Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στο 1 έτος από την υπογραφή αυτής.
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της
συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της
συμφωνίας-πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.
1.3.5 Κριτήριο Ανάθεσης
Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού (επί %) έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού της
μελέτης του Ο.Κ.Α.Α. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν στο ειδικό έντυπο, οικονομικής προσφοράς το
ποσοστό της έκπτωσης. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει την υψηλότερη
συνολική έκπτωση ως προς την προϋπολογισθείσα τιμή.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν
(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.



της υπ’ αριθ. 38/12-03-2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/04/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iSupplies. Όλοι οι
ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να εγγραφούν στην πιο πάνω
πλατφόρμα επικοινωνώντας με την εταιρεία iSmart P.C. που εδρεύει στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα επί
της οδού Συνταγμ. Δαβάκη 10 και Μυλοποτάμου, αριθμό τηλεφώνου 210-3601671. Σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο υπάρξει αλλαγή στην ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών στην πιο πάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υπάρξει ανάλογη ανακοίνωση της αναθέτουσας
αρχής. Την ημέρα και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η πλατφόρμα κλείνει και δεν είναι δυνατή η
εκπρόθεσμη υποβολή προσφοράς.

1.6 Δημοσιότητα
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η Διακήρυξη καταχωρείται επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα iSupplies και στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.okaa.gr
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των
εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων,
εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

•

η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής (και δη το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, η τεχνική
περιγραφή)

•
•

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

•

το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τα Παραρτήματά της

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
iSupplies (βλ. παρ. 1.1.).
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής, στην Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που
ανέρχεται σε δέκα (10,00) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά,
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόμενο.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στην
πλατφόρμα iSupplies, το αργότερο 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.1
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 2
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

1
2

Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
2.2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ο
συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι : i) η επίσημη
αντιπροσωπεία για θέματα επισκευών-συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων
οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών, ii) εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να
χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης
ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά
τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται, iii) ανεξάρτητο
συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο
δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί
ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται,
και να δραστηριοποιείται ως κάτωθι :
α) σε κράτος-μέλος ‘Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76
του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.1.4. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€).
Στην περίπτωση κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύησης καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία
και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 4.2.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 10-11-2021 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 Ν. 4412/16.
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας, ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 Ν. 4412/16, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και
36 του V. 4129/2013.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
β).απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας
ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας,
εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν
εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.».
2Α. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή
δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις
παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του
δεσμευτικού διακανονισμού.».
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος
ή/και
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
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παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4. Οι αναθέτουοες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή
διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48,
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, «με κατάλληλα μέσα», ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.
5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β` της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
παραπάνω περίτπωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β` της
παρ. 4.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.
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7. «Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2γ και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.».
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει
δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται
βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της
επόμενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση
του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα
σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ `αυτής, κοινοποιείται στην
Αρχή.
9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω
επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία
εκδίδεται εντός μηνάς από τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες
οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
10. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
[Κριτήρια Επιλογής]
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα
μέλη της ένωσης.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν:
Α) τουλάχιστον δύο (2) Μηχανικούς και Εφαρμοστές αυτοκινήτων και τουλάχιστον έναν (1) Ηλεκτρολόγο
Μηχανοκίνητων οχημάτων (Το τεχνικό προσωπικό αποδεικνύεται με κατάσταση προσωπικού αρμόδιας
αρχής ισχύουσας κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών). Επίσης οφείλουν να δηλώσουν τα
μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό που θα διαθέσουν για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Β) πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 με βάση το οποίο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης
ποιότητας.
Γ) πιστοποιητικό ISO 14001:2015 με βάση το οποίο τεκμηριώνεται και διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση
παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί το είδος και το μέγεθος των όποιων επιδράσεων από τις λειτουργίες.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς
[Ι] απαιτείται
α) κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 2 συμβάσεις υπηρεσιών του
συγκεκριμένου τύπου, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50.000,00€
β) να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) Μηχανικούς και Εφαρμοστές αυτοκινήτων και τουλάχιστον έναν (1)
Ηλεκτρολόγο Μηχανοκίνητων οχημάτων (Το τεχνικό προσωπικό αποδεικνύεται με κατάσταση
προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών). Επίσης οφείλουν να
δηλώσουν τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό που θα διαθέσουν
για την εκτέλεση της σύμβασης.
γ) να διαθέτουν πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 με βάση το οποίο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει
σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
δ) πιστοποιητικό ISO 14001:2015 με βάση το οποίο τεκμηριώνεται και διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση
παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί το είδος και το μέγεθος των όποιων επιδράσεων από τις λειτουργίες.
2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.7

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4
και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Διακήρυξη Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.

Σελίδα 15

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: …………………….). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
αναθέτει τη συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
της παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά στις περιπτώσεις περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν δυνάμει Ανάδοχος,
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλειας (κύριας
και επικουρικής).
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γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν δυνάμει Ανάδοχος,
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο προκύπτει ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν τελεί σε καμία εκ των ακόλουθων περιπτώσεων:
τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα ανωτέρω
πιστοποιητικά ή σε όσες περιπτώσεις τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το πιστοποιητικό ή το έγγραφο αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση. Σε περίπτωση περαιτέρω που στη χώρα εγκατάστασης του υποψηφίου οικονομικού φορέα δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται ένορκη υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές επιχειρήσεις.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Επίσης υποβάλλονται πρακτικά
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων
εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:
α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται
ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της
ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας.
δ) το Συντονιστή της Ένωσης,
ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του
άρθρου 80 του ν. 4412/2016 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 και
συγκεκριμένα «12. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του
άρθρου 73 και την περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του
άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης
σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.».
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο
Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει ποσοστού έκπτωσης.
2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές
συμβάσεις”)
Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση
των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό
φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να
συμπληρώσει την προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, βάσει των δεδομένων
της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης (τιμές αγοράς, δημοσιονομικές συνθήκες, ανάγκες φορέα κλπ).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα II της Διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Με τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους
όρους αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, με την μορφή pdf στην
πλατφόρμα iSuplies μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (08-042021 και ώρα 10.00 π.μ.), στην Ελληνική Γλώσσα.
2.4.2.2. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να εγγραφούν
στην πιο πάνω πλατφόρμα επικοινωνώντας με την εταιρεία iSmart P.C. που εδρεύει στους Αμπελόκηπους
στην Αθήνα επί της οδού Συνταγμ. Δαβάκη 10 και Μυλοποτάμου, αριθμό τηλεφώνου 210-3601671. Σε
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει αλλαγή στην ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών στην πιο πάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υπάρξει ανάλογη ανακοίνωση της
αναθέτουσας αρχής.
Την ημέρα και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η πλατφόρμα κλείνει και δεν είναι δυνατή η
εκπρόθεσμη υποβολή προσφοράς. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, με μορφή αρχείων τύπου .pdf μέσω ανάρτησης στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα iSupplies, με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την
παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά ζητούνται στο παράρτημα Α της παρούσας.
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2.4.2.4. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στην
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζόμενου:
▪ σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,
▪ σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος
ομόρρυθμος εταίρος
▪ σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής της,
▪ σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το Δ.Σ. μέλος ή μη αυτού,
▪ σε περίπτωση Κοινοπραξίας είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των
κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών
Επιχειρήσεων, είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή
αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
2.4.2.5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα...).
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β) Η κατάθεση από τους συμμετέχοντες εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τους όρους της παρ. 1 α)
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€). Στην περίπτωση κοινοπραξίας οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύησης καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
γ.1 Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) Μηχανικούς και Εφαρμοστές αυτοκινήτων
και τουλάχιστον έναν (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανοκίνητων οχημάτων (Το τεχνικό προσωπικό αποδεικνύεται
με κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών).
Επίσης οφείλουν να δηλώσουν τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τον τεχνικό
εξοπλισμό που θα διαθέσουν για την εκτέλεση της σύμβασης.
γ.2 Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν :
- πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 με βάση το οποίο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης
ποιότητας.
- πιστοποιητικό ISO 14001:2015 με βάση το οποίο τεκμηριώνεται και διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση
παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί το είδος και το μέγεθος των όποιων επιδράσεων από τις λειτουργίες
της στο περιβάλλον.
δ) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά
τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται
από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση στον μειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το συνεργείο του
Οργανισμού (Εγκαταστάσεις: Κέννεντυ 1 & Πύργου, Αγ. Ι. Ρέντης – 182 33) και σε συνεννόηση µε την
υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα και τις υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά
και για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
ε) Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωση του η οποία θα επισυνάπτεται στην
προσφορά του ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την σήμανση CE. Η μη
απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν
αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η
σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE.
στ) Υπεύθυνη Δήλωση των διαγωνιζομένων για την περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος σε εξειδικευμένο
εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου αστοχίας των υλικών ότι τα έξοδα βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο
(μειοδότη).
Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών κατά
την ανάρτηση της προσφοράς.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την
παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος.... της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
ποσοστό έκπτωσης.
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Α. Τιμές
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων
ειδών, βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών αναφοράς του συνημμένου πίνακα της Οικονομικής
Προσφοράς.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος II, που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού),
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» την 08-04-2021 και
ώρα 10.00π.μ. ή την [1η] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα
10.00π.μ.

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις
λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση 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.
Ειδικότερα :
α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο («Επιτροπή Αξιολόγησης») καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης, και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και
ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
δ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται.
ε) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του οικονομικού
φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο.

Σελίδα 23

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον οικονομικό φορέα που θα
συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής (Επιτροπή
του Διαγωνισμού) και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία αναρτάται μέσω της πλατφόρμας iSupplies.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, ο
οποίος πρόκειται να συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6
αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά, μέσω ανάρτησης στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα iSupplies, σε μορφή αρχείων pdf και τα πρωτότυπα αυτών προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στην
αναθέτουσα αρχή (συγκεκριμένα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΚΑΑ). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και
της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσα.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια το διαβιβάζει στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό
και ως εξής: Ποσοστό 10% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 10% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο [συμπληρώνεται
κατά περίπτωση με βάση την επιλογή της Α.Α.].
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα iSupplies.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α,
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια
του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.»
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού της
συμφωνίας-πλαίσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 Ν. 4412/16 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται
να υποβάλλει ένσταση κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές σχετικές αιτιάσεις.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την ανάρτηση της προσβαλλόμενης πράξης στην πλατφόρμα iSupplies ή από
τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 1.7 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται,
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο συνοδεύει την κατά τα πιο πάνω
υποβληθείσα ένσταση στο πρωτόκολλο του Ο.Κ.Α.Α. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο (άρθρο 127 ν. 4412/2016).
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.2 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
συμφωνίας-πλαίσιο. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των
συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της
σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος
υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της
Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο,
γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά (για κάθε εκτελεστική σύμβαση) και αφού
εκδοθεί σχετικό Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή και προσκομισθεί
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Εάν δεν υπάρξει έγγραφη άρνηση του Εργοδότη, τότε ο Ανάδοχος θα εκδώσει και θα καταθέσει στον
πελάτη το τιμολόγιο. Η πληρωμή θα λάβει χώρα με την έκδοση τραπεζικής επιταγής, κατόπιν θετικής
εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, παρακρατούμενων
των νομίμων κρατήσεων. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία
έκδοσης του τιμολογίου, με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 εφόσον εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ της
παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών
προσφυγών.
Οι υπέρ τρίτων ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 3% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών
5.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώνει τις εργασίες εντός του χρόνου που θα υποδεικνύεται
κάθε φορά από την αρμόδια Επιτροπή, ανάλογα με τη φύση της βλάβης του υπό επισκευή οχήματος,
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
5.2.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
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5.3 Παραλαβή παραδοτέων - Χρόνος και τρόπος παραλαβής
5.3.1. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων (επισκευασμένων μερών ή/και των
ανταλλακτικών) γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 221. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Η αναθέτουσα αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει κατά την κρίση της τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών σε
οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους που ακολουθούν. Τα ανωτέρω
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
5.3.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιείται
σε χρόνο που θα καθορίζεται με την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων και συγκεκριμένα για κάθε
επισκευή μετά από συμφωνία µε την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής
ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι και τμηματική.
5.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
5.3.4.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016.
5.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου/των υπηρεσιών από τον ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής με αποδοχή
του ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
5.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016 με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής
και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

5.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
5.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
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ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
5.4.1. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5.5 Εγγυημένη λειτουργία παραδοτέων
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των επισκευών μετά
ανταλλακτικών καθώς & η προμήθεια αυτών, θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων ο
οποίος ορίζεται ως τη λήξη της σύμβασης. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο
χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε
κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να
επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της
ειδοποίησης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι
νόμιμες κυρώσεις.

5.6 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.6.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής
σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν παράσχει τις υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016 και την παρούσα.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) η υπηρεσία δεν παρασχεθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή στη
συμφωνία-πλαίσιο.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.6.2. Αν η υπηρεσία παρασχεθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παρασχεθέντων
υπηρεσιών ή παραδοθέντων ανταλλακτικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν ή υπηρεσίες ή τα ανταλλακτικά που
παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση τους, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης, με απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών.

5.7 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ` εφαρμογή των
άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του Ν. 4412/2016, καθώς και κατ` εφαρμογή των
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
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εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης
ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β` και δ` της παραγράφου 11 του άρθρου 221
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Συμφωνίας-πλαίσιο (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & της
αντικατάστασης φθαρμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία και της προμήθειας των
απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών) των οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Οργανισμού που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2021 και 2022 (μέχρι
τη συμπλήρωση 1 έτους από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού).
Σύνταξη προσφορών
Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εκτός από το συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς:
•

Τα κυριότερα ανταλλακτικά ανά μηχάνημα σύμφωνα με τον πίνακα στο τέλος του
Παραρτήματος

•

Χρέωση ανά ώρα για τις εκάστοτε επισκευές στο συνεργείο του Αναδόχου

•

Χρέωση ανά ώρα για τις εκάστοτε επισκευές στο συνεργείο του Ο.Κ.Α.Α.

•

Χρέωση της μεταφοράς από το χώρο του Ο.Κ.Α.Α. στο συνεργείο του Αναδόχου και
αντιστρόφως ανά όχημα

•

Ο τιμοκατάλογος που θα καταθέσει πρέπει να περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα
αντίστοιχα οχήματα του Οργανισμού και είναι γνήσια ή τρίτων κατασκευαστών με ίδια τεχνικά
χαρακτηριστικά με τα γνήσια και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. Επειδή τα
οχήματα του Οργανισμού είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, και σε πολλά μπορεί να μην
υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή καθόλου ανταλλακτικά ή και η τιμή του γνήσιου
ανταλλακτικού να είναι ασύμφορη, γι’ αυτό κατά περίπτωση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
γνήσιο ανταλλακτικό ή του εμπορίου με ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ή και ακόμη
μεταχειρισμένο πάντα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και
των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. Εάν χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό
ίδιου τύπου με το γνήσιο ή μεταχειρισμένο η τιμή κόστους του θα προσυμφωνείται και θα
προεγκρίνεται από την υπηρεσία του Οργανισμού. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε
κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων
προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού
τους. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις
αντίστοιχες οδηγίες. Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωσή του η οποία θα
επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα
φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. Η µη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για
ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον
μειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα
πραγματοποιήσουν στο συνεργείο του Οργανισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν
στους τύπους των υπερκατασκευών τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα
που αυτές παρουσιάζουν. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
μελέτης (50.000,00€) είναι το διαθέσιμο από τον Οργανισμό για το σύνολο των επισκευών και
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ανταλλακτικών που δύναται να προμηθευτεί ο Οργανισμός για ένα (1) έτος από την υπογραφή
του συμφωνητικού. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν
τον Οργανισμό όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής ή στην
ποσότητα των ανταλλακτικών. Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει
βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια
του έτους και µόνο μέχρι εξάντλησης τους. Στην διάρκεια όπου το όχημα ή μηχάνημα βρίσκεται
στον χώρο του αναδόχου, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά
που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτού &
ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα.
Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης πάψει να
ικανοποιείται από τους μειοδότες εντός του έτους, ο Οργανισμός δύναται να τον κηρύξει
έκπτωτο.
Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών. Ανταλλακτικά - εργασίες
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του
κάθε οχήματος-μηχ/τος-υπερκατασκευής μπορεί όμως, να γίνονται δεκτά και αυτά της εφάμιλλης
ποιότητας, σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010),
άριστης ποιότητας (όχι διαλογής): Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα µε τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κ.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας
ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου
οχήματος και τα οποία παράγονται µε τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που
καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος - μηχανήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή
ανταλλακτικών για το οικείο όχημα. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην
ίδια γραμμή παραγωγής µε τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο,
τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών
πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας µε τα συστατικά που
χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα
µε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του οχήματος. Ορισμός
ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13
παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που
κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει
ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν
για τη συναρμολόγηση των σχετικών οχημάτων. Όσον αφορά στα χρησιμοποιούμενα
ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό (σήμανση) CE,
εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Τα
πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα με τα
οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: - Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό
για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα
γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής ή αυτά της εφάμιλλης ποιότητας. - Σε περίπτωση
κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω
όρους ο Οργανισμός μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. - Τονίζεται η αναγκαιότητα της
υπηρεσίας μας να προχωρεί στην άμεση επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της σε
καθημερινή βάση. - Ο συμβατικός χρόνος των εκτελούμενων εργασιών και προμηθειών, αρχίζει
µε την υπογραφή της σύμβασης. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει
μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη
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για όλες τις κατηγορίες οχημάτων - μηχανημάτων - υπερκατασκευών ή για ορισμένες
κατηγορίες µε τους ίδιους όρους και µε τις αυτές τιμές.
Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών,
στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην
εφαρμογή επανασυναρμολόγησης των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή, χωρίς σε
κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. Συντάσσεται εφόσον το θεωρεί σκόπιμο η
υπηρεσία σε κάθε περίπτωση επισκευής Τεχνική Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον
ανάδοχο και την Επίβλεψη στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά, η αρχική διάγνωση της
βλάβης έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή μηχανικό μέρος, η ακριβής διάγνωση της
βλάβης έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον ανάδοχο και την Επίβλεψη κατά τον λεπτομερή
έλεγχο του μηχανικού μέρους και οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη.
Επισκευές-συντηρήσεις
Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το
επόμενο έτος και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και
οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν
μπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές:
•

Πλαισίου οχημάτων (Κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλέκτη, αναρτήσεων (σούστες,
αποσβεστήρες κραδασμών), φρένων, εμπρόσθιου συστήματος, αεροσυμπιεστών, διαφορικού,
καμπίνας, οργάνων ελέγχου ταχύτητας, οργάνων ελέγχου τροφοδοσίας, ηλεκτρικών μερών),

•

Υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος και υδροφόρου οχήματος.

•

Πλαισίου και Υπερκατασκευών, Μηχανημάτων Έργου (σκούπα σάρωσης κ.λπ.)
Ακολουθούν οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής/συντήρησης οι οποίες
είναι ενδεικτικές.
1.Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τα μηχανήματα έργου, το απορριμματοφόρο
όχημα και το υδροφόρο όχημα:
1.1 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
1.2 Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων
1.3 Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη
1.4 Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
1.5 Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης
1.6 Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος
1.7 Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών
1.8 Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
1.9 Επισκευή και συντήρηση καμπίνας - οχήματος
2.Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τις υπερκατασκευές στα μηχανήματα έργου,
στου απορριμματοφόρου οχήματος και υδροφόρου οχήματος:
2.1 Ελασματουργικές εργασίες σώματος υπερκατασκευής
2.2 Εργασίες υδραυλικών συστημάτων
2.3 Έλεγχος – επισκευή λοιπών μηχανικών ή πνευματικών συστημάτων υπερκατασκευής
2.4 Εργασίες συστημάτων νερού
2.5 Έλεγχος-επισκευή λοιπών ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων υπερκατασκευής
2.6 Εργασίες στεγανοποίησης τμημάτων υπερκατασκευής (τσιμούχες, λάστιχα κλπ.)
2.7 Επισκευή- Συντήρηση Συμπιεστών Απορριμμάτων
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Οι προαναφερόμενες βασικές εργασίες δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους εργασίας η
οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις υπερκατασκευές των οχημάτων.
Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν
μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την
ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροδος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς
του και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες.
Οχήματα-Μηχανήματα
Τα οχήματα τα οποία πιθανόν να χρειαστούν συντήρηση και επισκευή είναι αυτά του
πίνακα.
Απορριμματοφόρο Όχημα SCANIA ΚΗΟ 4312
Υδροφόρο Όχημα RENAULT ΚΗΟ 4217
Μεγάλος Φορτωτής FIAT – HITACHI FR 100 ΜΕ 36115
Μεγάλος Φορτωτής CATERPILLAR 9228/1967 ΜΕ 30757
Μικρός Φορτωτής CASE 1840 ΜΕ 43017
Μικρός Φορτωτής CASE SR 175 ΜΕ 137815
Μικρός Φορτωτής Caterpillar 242D ΜΕ 137804
Σάρωθρο HAKO CITYMASTER 2000 ΜΕ 135842
Τρακτέρ URSUS 4514 ΜΕ 42930
Περονοφόρο Όχημα DAEWOO D20s-2
Peugeot 405 KHO 4104
Mitsubishi L300 ΚΗΟ 4293

Εγγύηση επισκευών
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των
επισκευών μετά ανταλλακτικών καθώς & η προμήθεια αυτών, θα καθορισθεί με την προσφορά
των διαγωνιζομένων ο οποίος ορίζεται ως τη λήξη της σύμβασης. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία
που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα
ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις
οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του
προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Σε
περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις.
Παραλαβή & παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος παράδοσης
Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Η προθεσμία
παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία µε την υπηρεσία και θα εξαρτάται
από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι και τμηματική.
Ποιότητα υλικών
Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα
να ελέγχει τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε
οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των
προμηθευτών.
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Ειδικοί όροι
Οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών,
στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή,
στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και
γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης.
Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός:
•

•
•

Έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του
εκάστοτε οχήματος το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την
ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλόλητα των προτεινόμενων
ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του
συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της
λειτουργία του εν λόγω οχήματος.
Διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε
αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
Δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε συνεργασία
με την οριζόμενη επίβλεψη από την Υπηρεσία και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής
Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών (από τον ανάδοχο), να αποφασίσει να
μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία
της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον
Οργανισμό το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Εάν κατά
την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ. ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή
παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο
Οργανισμός μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από
το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου
στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής
εκτέλεσης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά
και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή
εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του συνεργείου επισκευής οχημάτων. Επίσης είναι
υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή
άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο βασικές εργασίες
συντήρησης και επισκευών καθώς και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν
αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να
προβλεφθεί εκ των προτέρων. Κατά την τιμολόγηση των εργασιών που δεν έχουν
προβλεφθεί, υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά και η
περιγραφή του είδους, η οποία θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων από την
Επίβλεψη του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του
οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική
στιγμή εντός των ορίων του Νομού Αττικής. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά
τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο
Οργανισμός μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την
Αναθέτουσα Αρχή)
Προϋπολογισμός για 1 έτος: 62.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πίνακες βασικών ανταλλακτικών ανά όχημα ΜΕ:

ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ FIAT – HITACHI FR 100
ME 36115
ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΡΟΔΕΛΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ
ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ
ΒΑΛΒΙΔΑ
ΡΑΚΟΡ
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 2
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1
ΑΝΤΛΙΑ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΦΑΝΟΣ
ΦΑΝΑΡΙ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΕΤ
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ
ΙΜΑΝΤΑΣ
ΕΜΒΟΛΑ ΣΕΤ
ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΜΠΙΕΛΑΣ ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΣΤΡΩΦΑΛΟΥ
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΠΙΕΛΑΣ ΣΕΤ
ΤΡΟΜΠΑ ΜΠΕΚ
ΜΠΙΕΛΑ
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΕΤ
ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ
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ΤΙΜΗ
0,40 €
2,50 €
38,00 €
45,00 €
19,00 €
6,00 €
25,00 €
18,00 €
25,00 €
80,00 €
35,00 €
36,00 €
35,00 €
28,00 €
40,00 €
230,00 €
75,00 €
10,00 €
10,00 €
68,00 €
228,00 €
45,00 €
36,00 €
750,00 €
300,00 €
105,00 €
137,00 €
47,00 €
750,00 €
105,00 €
320,00 €
225,00 €

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΩΦΑΛΟΥ
ΚΟΛΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ
ΛΟΥΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ MB
ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΛΑΜΠΑ Η4
ΛΑΜΠΑ Η3
ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΕΤ
ΦΑΡΟΣ 24V
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΠΑΜΠΡΙΖ
ΙΜΑΝΤΑΣ 13*1.200
ΙΜΑΝΤΑΣ 13*1.450
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΕΤ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΙΖΑΣ
ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙ
ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ
ΜΙΖΑ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΦΡΕΝΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΟ
ΚΑΠΑΚΙ ΔΥΝΑΜΟ
ΜΠΟΜΠΙΝΑ
ΝΤΙΖΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΚΟΥΒΕΡΤΟΥ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΒΙΒΑ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΡΟΚΟΥΒΕΡΤΟΥ
ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΩΝ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΚΟΥΒΕΡΤΟΥ
ΜΟΤΕΡ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ ΡΑΣ - 377
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ
ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΔΑΓΚΑΝΩΝ
ΡΑΟΥΛΑ
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ
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392,00 €
42,00 €
20,00 €
30,00 €
5,00 €
145,00 €
10,00 €
10,00 €
6,00 €
6,00 €
25,00 €
55,00 €
20,00 €
48,00 €
300,00 €
20,00 €
20,00 €
35,00 €
45,00 €
45,00 €
48,00 €
44,00 €
45,00 €
770,00 €
32,00 €
600,00 €
85,00 €
50,00 €
42,00 €
86,00 €
240,00 €
90,00 €
110,00 €
22,00 €
22,00 €
175,00 €
135,00 €
42,00 €
480,00 €
155,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
55,00 €
350,00 €
280,00 €

ΤΡΑΚΤΕΡ URSUS 4514 ME 42930
ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
38,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
28,00 €
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
37,00 €
ΣΤΕΓΑΝΑ
96,00 €
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
76,00 €
ΚΟΛΛΑΡΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
20,00 €
ΒΑΣΗ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
25,00 €
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
10,00 €
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
10,00 €
ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΒ
30,00 €
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΜΠΑΚΙ
6,00 €
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
6,00 €
ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
90,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1
40,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 2
19,00 €
ΚΟΛΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ
20,00 €
ΛΟΥΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
15,00 €
ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟ
135,00 €
ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ
48,00 €
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΜΙΖΑΣ
8,00 €
ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ
57,00 €
ΤΣΙΜΟΥΧΑ
29,00 €
ΣΤΑΥΡΟΣ
64,00 €
ΤΣΙΜΟΥΧΑ COMBI
38,00 €
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
58,00 €
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ
55,00 €
ΣΕΤ ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ
870,00 €
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ
185,00 €
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΩΦΑΛΟΥ
20,00 €
ΔΥΝΑΜΟ
290,00 €
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΕΤ
55,00 €
ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 1840 ME 43017
ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
200,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
20,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
25,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
60,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
60,00 €
ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΤΡΟΧΟΥ
10,00 €
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΡΟΧΟΥ
10,00 €
ΦΑΡΟΣ 24V
38,00 €
ΦΑΝΑΡΙ
40,00 €
ΒΟΜΒΗΤΗΣ
18,00 €
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ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΜΠΟΥΤΟΝ ΤΑΜΠΛΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100ΑΗ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
ΖΑΝΤΑ
ΛΑΣΤΙΧΟ 32*45*10
ΛΑΣΤΙΧΟ 60*66*9,5
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 55*3,5
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 57*3*1
ΤΣΙΜΟΥΧΑ 63*2,6*4
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΛΟΥΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
ΛΑΜΠΑ LED
ΑΞΩΝΑΣ
ΚΩΝΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 1830
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2KL
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΤΡΟΧΩΝ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 33/09 FAG
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚ. ΔΑΓΚΑΝΑΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 120ΑΗ
ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ
ΒΙΔΑ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ
ΙΜΑΝΤΑΣ
ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΖΑΜΦΩΡ
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΚΙ SPRIDER
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΧΟΥ
ΨΥΓΕΙΟ
ΒΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
ΛΟΥΡΙΑ ΣΕΤ
ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΟΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ
ΜΠΟΥΛΩΝΙ ΜΒ
ΠΑΞΙΜΑΔΙ M/S 18ΜΜ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ
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88,00 €
15,00 €
12,00 €
280,00 €
35,00 €
300,00 €
7,00 €
5,00 €
2,50 €
2,50 €
14,00 €
105,00 €
67,00 €
30,00 €
38,00 €
5,00 €
750,00 €
77,00 €
80,00 €
18,00 €
85,00 €
80,00 €
28,00 €
35,00 €
190,00 €
140,00 €
110,00 €
400,00 €
6,00 €
5,00 €
75,00 €
270,00 €
6,00 €
150,00 €
3,00 €
6,00 €
10,00 €
20,00 €
88,00 €
45,00 €
1.150,00 €
26,00 €
96,00 €
70,00 €
6,00 €
6,00 €
65,00 €

ΑΛΤΕΝΕΗΤΟΡ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ALL GET
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΜΑΣΤΟΙ
ΔΥΝΑΜΟ
ΜΙΖΑ

240,00 €
70,00 €
90,00 €
22,00 €
350,00 €
380,00 €

ΣΑΡΩΘΡΟ HAKO CITYMASTER 2000 ME 135842
ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
25,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
30,00 €
ΚΟΛΛΑΡΟ
57,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
12,00 €
ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
60,00 €
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΑΕΡΟΣ
54,00 €
ΤΡΟΧΟΣ
35,00 €
ΣΚΟΥΠΑ
170,00 €
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΚΟΥΠΑΣ
270,00 €
ΡΟΔΑ 75 ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ
60,00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ
230,00 €
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΑΕΡΟΣ
60,00 €
ΡΟΔΑ 75 ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
85,00 €
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ
350,00 €
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΧΟΥ
170,00 €
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
115,00 €
ΚΟΛΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ
20,00 €
ΚΑΛΩΔΙΟ
35,00 €
ΑΣΦΑΛΤΟΘΗΚΗ
185,00 €
ΡΕΛΕ 24V
42,50 €
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
55,00 €
ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΥ
18,00 €
ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΡΟΧΟΥ
180,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 10ΑΗ/12V
190,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
80,00 €
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
70,00 €
ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ
185,00 €
ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE SR 175 ME 137815
ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ
ΡΟΔΕΛΕΣ
6,00 €
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
45,00 €
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
28,00 €
ΛΑΣΤΙΧΟ
5,00 €
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
12,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
24,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
30,00 €
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ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ AJB
ΜΠΟΥΛΩΝΙ
ΑΛΤΕΝΕΪΤΟΡ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ALL GET
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΛΑΜΠΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΒΑΣΗ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΜΠΟΥΛΩΝΙ ΜΒ
ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΜΒ
ΣΩΛΗΝΑΣ
ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΟΛΙΕΣ
ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΧΟΥ
ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΣΤΡΩΦΑΛΟΥ
ΜΠΟΥΖΙ ΜΠΙΕΛΩΝ
ΜΠΙΕΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΑ
ΕΜΒΟΛΟ
ΣΕΤ ΚΟΛΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΒ 83C
ΛΟΥΡΙ 13*1.350
ΕΔΡΕΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
ΒΕΛΒΙΔΕΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
ΔΥΝΑΜΟ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΦΡΕΝΟΥ
ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
ΣΩΛΗΝΑΚΙ
ΣΩΛΗΝΑΣ
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40,00 €
42,00 €
75,00 €
62,00 €
10,00 €
14,00 €
225,00 €
65,00 €
8,00 €
12,00 €
15,00 €
5,00 €
180,00 €
85,00 €
4,50 €
55,00 €
3,00 €
12,00 €
3,00 €
280,00 €
18,00 €
8,00 €
35,00 €
40,00 €
680,00 €
130,00 €
140,00 €
70,00 €
49,00 €
150,00 €
95,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
12,00 €
340,00 €
85,00 €
60,00 €
85,00 €
40,00 €
15,00 €
35,00 €
12,00 €
175,00 €
95,00 €
50,00 €
170,00 €

ΚΟΛΛΑΡΟ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ
ΜΠΟΥΛΩΝΙ
ΠΑΞΙΜΑΔΙ MS
ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF
ΤΡΟΧΟΣ
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΑΝ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
ΜΙΖΑ
ΙΜΑΝΤΑΣ
ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ

150,00 €
12,00 €
10,00 €
45,00 €
60,00 €
45,00 €
60,00 €
180,00 €
20,00 €
380,00 €
55,00 €
18,00 €

ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 9228/1967
ME 30757
ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ
ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΠΟΥΚΑΛΩΝ
100,00 €
ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ
148,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
44,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
24,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
90,00 €
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΑΣΜΑΝ
17,00 €
ΣΕΤ ΠΑΝΤ. ΦΡΕΝΩΝ
82,00 €
ΛΟΥΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
25,00 €
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ
42,00 €
ΜΟΤΕΡ ΚΑΘΑΡΙΟΣΤΗΡΑ
40,00 €
ΚΟΛΛΑΡΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
65,00 €
ΑΓΚΩΝΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
40,00 €
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
50,00 €
ΚΑΤΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑ (ΥΛΙΚΑ)
1.500,00 €
ΛΑΣΤΙΧΟ
4,00 €
ΕΛΑΤΗΡΙΟ
8,00 €
ΙΜΑΝΤΑΣ
22,00 €
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙΟΥ
185,00 €
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΑΣΤΡΑΣ
125,00 €
ΦΛΑΝΤΖΑ
29,00 €
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΚΟΥΒΕΡΤΟΥ
25,00 €
ΦΑΝΑΡΙ LED
45,00 €
ΚΟΛΛΑΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
25,00 €
ΝΤΙΖΑ
25,00 €
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
65,00 €
ΤΣΙΜΟΥΧΑ Β25L
25,00 €
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 1/2
9,00 €
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΤΡΟΧΟΥ
30,00 €
ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ
30,00 €
ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ
300,00 €
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ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΟΡΜΟΣ
ΣΤΡΟΦΑΛΛΟΣ
ΕΜΒΟΛΟ
ΧΙΤΩΝΙΟ
ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΑΕΡΟΣ
ΛΟΥΡΙΑ
ALTERNATOR NEW ΔΥΝΑΜΟ
ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ
ΦΙΣΟΥΝΑ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΔΙΠΛΗ
ΙΜΑΝΤΕΣ 13*1.900
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
ΤΡΟΜΠΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΥΒΑ

120,00 €
52,00 €
35,00 €
52,00 €
160,00 €
30,00 €
25,00 €
20,00 €
300,00 €
275,00 €
98,00 €
25,00 €
70,00 €
700,00 €
380,00 €
900,00 €

ΥΔΡΟΦΟΡO OXHMA RENAULT ΚΗΟ 4217
ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΟΜΟΝΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΙΕΣΗΣ
ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ
ΚΟΛΛΑΡΟ
ΓΩΝΙΕΣ
ΛΑΜΠΑ 24V 21W
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ
ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ
ΦΑΡΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 24V
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ (VOLVO)
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ
ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣ
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΑΕΡΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΑΝΑΛ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΩΝΑ
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ΤΙΜΗ/ τμχ
50,00 €
27,00 €
27,00 €
100,00 €
38,00 €
42,00 €
65,00 €
45,00 €
65,00 €
22,00 €
2,00 €
35,00 €
42,00 €
18,00 €
18,00 €
40,00 €
30,00 €
20,00 €
100,00 €
45,00 €
165,00 €
200,00 €
38,00 €
105,00 €
22,00 €
50,00 €
55,00 €

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΟ
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ
ΜΕΣΑΙΑ ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΩΝΑ
ΣΕΤ ΔΑΓΚΑΝΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 180ΑΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΛΑΜΠΑ 12V H 460/55
ΛΑΜΠΑ 12V PYZIW
ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΛΕΒΙΕ
ΡΑΚΟΡ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
ΜΑΣΤΟΙ
ΣΥΣΤΟΛΗ
ΔΥΝΑΜΟ ΜΒ
ΚΟΛΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΕΡΑ
ΒΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΕΡΑΣ
ΒΑΝΑ ΔΙΟΔΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΔΟΥ
ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΜΒΟΛΩΝ

55,00 €
25,00 €
75,00 €
42,00 €
190,00 €
170,00 €
245,00 €
50,00 €
2,80 €
2,40 €
35,00 €
50,00 €
50,00 €
8,00 €
15,00 €
425,00 €
38,00 €
220,00 €
150,00 €
130,00 €
220,00 €
750,00 €
230,00 €

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO OXHMA SCANIA ΚΗΟ 4312
ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
35,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
36,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
100,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ
48,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ
33,00 €
ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
33,00 €
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
165,00 €
ΛΑΣΠΟΤΗΡΑΣ
28,00 €
ΜΑΚΤΡΟ
18,00 €
ΠΟΛΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
18,00 €
ΛΑΜΠΑ 24V
5,00 €
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15Α
5,00 €
ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ
147,00 €
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ
213,00 €
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΛΑΣ
22,00 €
ΚΡΕΥΣΤΑΛΛΟ SCANIA
25,00 €
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 142
80,00 €
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΘΡΕΠΤΗ
72,00 €
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
36,00 €
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
30,00 €
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ΤΣΙΜΟΥΧΑ
ΤΑΠΕΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΑΠΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ
ΚΟΛΛΑΡΟ 3,5 Μ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΑΥΡΟ
ΠΟΛΟΙ ΔΙΠΛΟΙ
ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΕΤ
ΛΑΜΠΑ 24W H3
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
ΑΚΡΟ ΠΛΗΡΗ
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ BΑSL
ΦΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΑΜΠΑ 55/50 24V
ΛΑΜΠΑ 5 W 24V
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 113-143
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ
ΜΠΡΑΤΣΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ
ΛΑΜΕΣ
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑΣ
ΤΑΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΑ
ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΛΕΒΙΕ
ΣΕΤ ΕΠΙΒΟΛΕΑΣ
ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΔΕΞΙ
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΦΑΝΑΡΙ 142
ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΟΥΝΑ ΦΡΕΝΟΥ
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΑΞΩΝΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΔΟΥ
ΧΕΡΟΥΛΙ
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48,00 €
7,00 €
3,00 €
52,50 €
45,00 €
25,00 €
14,00 €
84,00 €
2,50 €
67,00 €
130,00 €
50,00 €
18,00 €
27,00 €
5,00 €
5,00 €
15,00 €
18,00 €
50,00 €
140,00 €
25,00 €
120,00 €
30,00 €
70,00 €
30,00 €
65,00 €
60,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
97,00 €
12,00 €
55,00 €
25,00 €
205,00 €
62,00 €
62,00 €
96,00 €
76,00 €
180,00 €
25,00 €
300,00 €
13,00 €
300,00 €
155,00 €
2.500,00 €
78,00 €

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΩΝΑΣ
ΠΛΑΚΑΚΙ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΠΙΣΘΕΝ
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ ΦΡΕΝΩΝ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΦΡΕΝΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΒΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΚΟΛΛΑΡΟ SC
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΑΤΟ
ΠΛΑΤΟ SC
ΔΙΣΚΟΣ SC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ
ΔΙΧΑΛΟ ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ
ΜΟΤΕΡ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ TGA-TGS
ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ
ΑΕΡΟΣΟΥΣΤΑ

185,00 €
460,00 €
120,00 €
22,00 €
35,00 €
155,00 €
35,00 €
520,00 €
8,00 €
520,00 €
55,00 €
320,00 €
88,00 €
550,00 €
580,00 €
86,00 €
65,00 €
140,00 €
160,00 €
100,00 €
65,00 €
280,00 €
285,00 €

ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 242D
ME 137804
ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ
170,00 €
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΤΡΟΧΟΥ
150,00 €
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)
5,00 € ανά Lt
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΙΞΩΔΟΥΣ)
7,00 € ανά Lt
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)
6,00 € ανά Lt
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ HYDRAYLIC(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΙΞΩΔΟΥΣ)
7,00 € ανά Lt
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΤΡΟΚΟΥΒΕΡΤΟΥ(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΙΞΩΔΟΥΣ)
8,00 € ανά Lt
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΑΠΛΟ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΙΞΩΔΟΥΣ)
4,00 € ανά Lt
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΙΞΩΔΟΥΣ)
7,00 € ανά Lt
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΙΞΩΔΟΥΣ)
9,00 € ανά Lt
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ / ΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ / ΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

60,00€ / ΩΡΑ
50,00€ / ΩΡΑ

*Τα έξοδα μεταφοράς του κάθε οχήματος, βαρύνει τον Ανάδοχο από το χώρο της Κ.Α.Α. προς το
συνεργείο και πάλι πίσω.

Προσφερόμενο συνολικό ποσοστό
έκπτωσης για τους ανωτέρω πίνακες
ανταλλακτικών - εργασιών

…………………

Ολογράφως
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την
Αναθέτουσα Αρχή)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας………………………
Κατάστημα…………………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ………………….
ΠΡΟΣ
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
Διεύθυνση: Κέννεντυ 1 , Αγ. Ιωαν Ρέντη 182 33 Αττικής
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………………..…….ΕΥΡΩ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των ……..……………. ΕΥΡΩ ……………………….……………………………………………….….. (και
ολογράφως) ………………….………………………………………… υπέρ της εταιρείας ………………………….. Δ/νση
……….…………………….. για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………… με
αντικείμενο µε αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Επισκευής οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε» σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
………………..……. διακήρυξή σας και το οποίο ποσό καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
του διαγωνισμού αξία ……………………………………………………… ευρώ (………………………€) αυτής.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….
Βεβαιώνεται 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.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως
σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα:
(∆/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX)
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …………... ΓΙΑ…………..…..
ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας :

της Εταιρίας…………….…..…………… ΑΦΜ ……………………..… Οδός ……………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
……………] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των
Εταιριών
α) …………….…… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε µία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως µελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύβασης µε
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της ……………µε αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών
Συντήρησης – Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών &
Αλιείας Α.Ε», συνολικής αξίας … … … … … … . . ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα µε τη µε αριθμό
…………………………………. Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή µη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά µας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας-πλαίσιο (Προσαρμοσμένο από
την Αναθέτουσα Αρχή)

ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ………./ … - … - 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ
Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, σήμερα, την …-…-21, ημέρα ………….. και ώρα 11.00 π.μ. και στα
γραφεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε., τα αντισυμβαλλόμενα μέρη:
1. Αφ’ ενός, ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο
«Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, επί της οδού Κέννεντυ και Πύργου,
αριθ. 1, Τ.Κ. 182 33, Α.Φ.Μ. 090298748, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη για
την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΑΠΟΣΤΟΛΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟ του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ, που θα καλείται εφεξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» &
2. Αφ’ ετέρου, ο «……………………………………», που εδρεύει στα ……………… στην οδό
…………………….., αριθ. ………….., Τ.Κ. ……………., τηλ: ……………., Α.Φ.Μ. ………, Δ.Ο.Υ. ………….. με
Α.Δ.Τ. ………….., που εκδόθηκε στο Α.Τ. ……………..», που χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα
παρακάτω :
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας, η οποία υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δυνάμει της
υπ’ αριθ. …./…-…-2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και του
διενεργηθέντος δημοσίου διαγωνισμού (……), είναι ο καθορισμός των όρων για την «Παροχή
υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Οργανισμού
Κεντρικών Αγορών & Αλιείας».
Επισημαίνεται ότι το ακριβές αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα και κόστος του έργου δεν είναι εκ
των προτέρων γνωστό, αλλά θα καθορίζεται με βάση τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατά την
χρονική περίοδο που ορίζεται κατωτέρω υπό άρθρο 2 της παρούσας. Οι εκάστοτε εργασίες για
την εκπλήρωση των υπηρεσιών θα ορίζονται και θα εκτελούνται με επιμέρους εκτελεστικές
συμβάσεις, οι οποίες θα υπογράφονται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους της παρούσας, οι οποίοι όπως γίνεται αμοιβαία αποδεκτό, είναι επαρκείς και
ορισμένοι και της υπ’ αριθ. ……. διακήρυξης.
Ο Οικονομικός φορέας/Ανάδοχος θα καλείται κατά περίπτωση να παρέχει μια σειρά υπηρεσιών
που άπτονται της βέλτιστης λειτουργίας των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Οργανισμού
Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (Αναθέτουσα Αρχή). Οι εργασίες που είναι απαραίτητο να
υλοποιούνται είναι επισκευής και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων
ανταλλακτικών-αναλωσίμων, στον στόλο των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου
του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας.
Κάθε εκτελεστική σύμβαση που θα υπογράφεται μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες
κατηγορίες υπηρεσιών. Συγκεκριμένα προβλέπονται, εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων
των συστημάτων στα οχήματα και στα μηχανήματα του Οργανισμού, στα πλαίσια της τακτικής
συντήρησής τους όπως, η μέτρηση των συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων σε ειδικά
μηχανήματα (τζογόμετρα, φρενόμετρα κλπ), ο έλεγχος και η ρύθμιση σε υπολογιστή (εγκέφαλο)
των νέων πλαισίων που λειτουργούν με διαγνωστικό σύστημα, οι προβλεπόμενες από τους
κατασκευαστές συντηρήσεις ανάλογα με τα χιλιόμετρα ή τις ώρες λειτουργίας (αλλαγή
μπαταριών-λαμπτήρων-φυσών, βαλβίδων, έλεγχος δυναμό, έλεγχος μίζας, έλεγχος καλοριφέρ,
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αλλαγή ιμάντων, έλεγχος καδένων, έλεγχος ή αλλαγή ρουλεμάν, αλλαγή φίλτρων λαδιού- αέροςκαμπίνας-πετρελαίου-βενζίνης, έλεγχος φλατζών, αλλαγή λαδιών κινητήρα-υδραυλικών
συστημάτων, αλλαγή υγρών φρένων- υδραυλικού- καθαριστήρων, έλεγχος γραναζιών, έλεγχος
τσιμουχών, ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, γρασάρισμα, αλλαγή υγρών φρένων, αλλαγήσυμπλήρωση βαλβολίνης σασμάν, έλεγχος διαρροών και γενικά η αποκατάσταση όποιας βλάβης
και ζημιάς στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης χρειάζεται οποιοδήποτε όχημα του Οργανισμού
κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο συνεργείο εντός
των εγκαταστάσεων του Οργανισμού από ειδικευμένο προσωπικό και ειδικά μηχανήματα και
εργαλεία.
Οι παραπάνω εργασίες επισκευής εφόσον δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν στο χώρο εντός του
Οργανισμού, πράγμα για το οποίο θα αποφαίνεται η υπηρεσία σε συνεργασία με τον ανάδοχο,
τα οχήματα με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του
αναδόχου.
Τα οχήματα που πιθανόν να χρειαστούν συντήρηση και επισκευή:
Απορριμματοφόρο Όχημα SCANIA ΚΗΟ 4312
Υδροφόρο Όχημα RENAULT ΚΗΟ 4217
Μεγάλος Φορτωτής FIAT – HITACHI FR 100 ΜΕ 36115
Μεγάλος Φορτωτής CATERPILLAR 9228/1967 ΜΕ 30757
Μικρός Φορτωτής CASE 1840 ΜΕ 43017
Μικρός Φορτωτής CASE SR 175 ΜΕ 137815
Μικρός Φορτωτής Caterpillar 242D ΜΕ 137804
Σάρωθρο HAKO CITYMASTER 2000 ΜΕ 135842
Τρακτέρ URSUS 4514 ΜΕ 42930
Περονοφόρο Όχημα DAEWOO D20s-2
Peugeot 405 KHO 4104
Mitsubishi L300 ΚΗΟ 4293
Για τη συντήρηση – επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου:
Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν για ένα έτος
και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν
αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να
προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές:
•

Πλαισίου οχημάτων (Κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλέκτη, αναρτήσεων (σούστες,
αποσβεστήρες κραδασμών), φρένων, εμπρόσθιου συστήματος, αεροσυμπιεστών,
διαφορικού, καμπίνας, οργάνων ελέγχου ταχύτητας, οργάνων ελέγχου τροφοδοσίας,
ηλεκτρικών μερών),

•

Υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος και υδροφόρου οχήματος.

• Πλαισίου και Υπερκατασκευών, Μηχανημάτων Έργου (σκούπα σάρωσης κ.λπ.)
Ακολουθούν οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής/συντήρησης οι οποίες
είναι ενδεικτικές.
1. Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τα μηχανήματα έργου, το απορριμματοφόρο όχημα και
το υδροφόρο όχημα:
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων
Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη
Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης
Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος
Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών
Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
Επισκευή και συντήρηση καμπίνας - οχήματος

2. Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τις υπερκατασκευές στα μηχανήματα έργου,
στου απορριμματοφόρου οχήματος και υδροφόρου οχήματος:
2.1 Ελασματουργικές εργασίες σώματος υπερκατασκευής
2.2 Εργασίες υδραυλικών συστημάτων
2.3 Έλεγχος – επισκευή λοιπών μηχανικών ή πνευματικών συστημάτων υπερκατασκευής
2.4 Εργασίες συστημάτων νερού
2.5 Έλεγχος-επισκευή λοιπών ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων υπερκατασκευής
2.6 Εργασίες στεγανοποίησης τμημάτων υπερκατασκευής (τσιμούχες, λάστιχα κλπ.)
2.7 Επισκευή- Συντήρηση Συμπιεστών Απορριμμάτων
Οι προαναφερόμενες βασικές εργασίες δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους εργασίας η
οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις υπερκατασκευές των οχημάτων.
Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν
μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την
ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς
του και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες, για δε τα ανταλλακτικά που τυχόν δεν
συμπεριλαμβάνονται, θα υπάρχει εκ των προτέρων συμφωνία με την Επίβλεψη του έργου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ως έναρξη ισχύος του παρόντος συμφωνητικού ορίζεται η …η ………… 2021, η δε διάρκεια της
ορίζεται έως την εξάντληση των προϋπολογισθέντων χρημάτων και όχι πέραν των δώδεκα (12)
μηνών, εκτός αν παραταθεί με νέα απόφαση ο χρόνος της σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισθέντος ποσού.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης καθώς και οι επιμέρους προθεσμίες που καθορίζονται στο παρόν μπορεί
να παραταθούν με απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., κατόπιν
σχετικού έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΜΟΙΒΗ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
3.1 Η συνολική έκπτωση του αναδόχου για τις ανωτέρω εργασίες, ανέρχεται σε ποσοστό
…………………….. ευρώ (…%), σύμφωνα με την με αριθ. ………../…-…-2021 οικονομική προσφορά
μέσω της πλατφόρμας iSupplies του αναδόχου.
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3.2 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά (για κάθε εκτελεστική σύμβαση), με βάση την
ως άνω οικονομική προσφορά του και το συνολικό ποσοστό έκπτωσης αυτής, και αφού εκδοθεί
σχετικό Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή και προσκομισθεί
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
3.3. Εάν δεν υπάρξει έγγραφη άρνηση του Εργοδότη, τότε ο Ανάδοχος θα εκδίδει και θα
καταθέτει στον πελάτη το τιμολόγιο. Η πληρωμή θα λαμβάνει χώρα με την έκδοση τραπεζικής
επιταγής, κατόπιν θετικής εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
του έργου, παρακρατούμενων των νομίμων κρατήσεων. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός
ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, με την προσκόμιση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας.
3.4. Η έκδοση του Τιμολογίου θα γίνεται στα ακόλουθα στοιχεία :
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Τ.Κ. 182 33, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 090298748 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
3.5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016εφόσον εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
προδικαστικών προσφυγών.
Οι υπέρ τρίτων ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 3% επί του καθαρού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 4
Όλοι οι όροι της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται ανεπιφύλακτα ουσιώδεις και δεν μπορούν να
αναιρεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη ή να τροποποιηθούν χωρίς γραπτή μεταγενέστερη
συμφωνία, που να αναγράφει με σαφήνεια τις τυχόν τροποποιήσεις. Η υπ΄ αριθμ ……………..
διακήρηξη και όλοι οι επιμέρους όροι αυτής και η υπ’ αριθμ ……………….. απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Αναδόχου αποτελούν ενιαίο, αναπόσπαστο, ουσιώδες και
δεσμευτικό τμήμα της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο.

Σελίδα 55

ΑΡΘΡΟ 5
Ο Ο.Κ.Α.Α. υποχρεούται καθ’ όλο το στάδιο των εργασιών του αναδόχου να συνδράμει αυτόν με
όλα τα αναγκαία στοιχεία και τεχνικά μέσα που έχει στη διάθεση του, καθώς επίσης να ορίζει τα
συγκεκριμένα στελέχη που είναι απαραίτητα για την άμεση ενημέρωση και την παροχή
αναγκαίων στοιχείων, για την πρόοδο των εργασιών του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού κατέθεσε την υπ’
αριθ. …………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδόσεως ……………… ποσού ……………..€.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
α) Σε περίπτωση καθυστερήσεως ενάρξεως ή υπερβάσεως της προθεσμίας εκτελέσεως των
εργασιών μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινή που θα ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ
(100 ΕΥΡΩ) ανά ημέρα οποία επιβάλλεται στον Ανάδοχο με απόφαση του Οργανισμού μετά από
αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον
προμηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα µε την σχετική νομοθεσία. Με την
ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε. Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
μετά από εισήγηση της υπηρεσίας.
β) Η παραπάνω ποινική ρήτρα ισχύει για πέντε (5) μόνο ημέρες κατά μήνα, μετά την πάροδο των
οποίων, η Υπηρεσία μπορεί, κατόπιν αποφάσεως του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, να επιβάλει
στον ανάδοχο αθροιστικά ή διαζευκτικά τις εξής κυρώσεις:
βα) Έκπτωση από τη σύμβαση και από κάθε άλλο δικαίωμα απ' αυτήν.
ββ) Την σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου διενέργεια διαγωνισμού ή με απευθείας συμφωνία
ανάθεση των εργασιών σε άλλον ανάδοχο και τον καταλογισμό της διαφοράς μεταξύ της
συμβατικής τιμής και της τιμής που θα γίνουν οι εργασίες από άλλον ανάδοχο.
βγ) Τον καταλογισμό σε βάρος του, της ζημιάς που άμεσα ή έμμεσα έχει προκύψει από τη μη
εκτέλεση της συμβάσεως.
βδ) Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισμό του εκπτώτου από τους διαγωνισμούς του Ο.Κ.Α.Α.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ
Η διαπίστωση της εκτελέσεως των εργασιών του αναδόχου, θα γίνεται από την ορισθείσα από
τον εργοδότη Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω:
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1. Αφέντρα Σάντα, Διευθύντρια Υποστηρικτικών Λειτουργιών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ως Πρόεδρο.
2. Βασίλειος Άρμπιρος, ως μέλος.
3. Ιωάννης Δελληγιάννης, ως μέλος.
Αναπληρωτής των ανωτέρω μελών, ορίζεται η Ελένη Κοντού.
ΑΡΘΡΟ 9
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (Ν. 4412/16)
Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση,
και δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που
τυχόν συναφθούν, δυνάμει της παρούσας. Ο Οργανισμός δεν υποχρεούται να δεχτεί τις
υπηρεσίες του αναδόχου που αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο, παρά μόνον εάν
και όταν ζητήσει και συναφθεί συγκεκριμένη επιμέρους εκτελεστική σύμβαση.
Ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας της συμφωνίας-πλαίσιο παρέχει στην αναθέτουσα αρχή την
ευχέρεια να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει τελικά τη συμφωνία-πλαίσιο ή θα προβεί σε χωριστή
διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να γεννάται καμία αξίωση εναντίον της από πλευράς του
αναδόχου για αποζημίωση λόγω μη περαιτέρω σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων και εν γένει
ανάθεσης του έργου.
Τα ανωτέρω γίνονται αμοιβαία αποδεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει από την εκτέλεση της παρούσης
σύμβασης ορίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Για την κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικογράφου σχετικού με την παρούσα σύμβαση,
ακόμη και εισαγωγικού της δίκης, ορίζεται ως αντίκλητος του αναδόχου ο …………………….. Τυχόν
αλλαγή των ανωτέρω δηλουμένων διευθύνσεων του αναδόχου και του αντικλήτου αυτού θα
πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως εγγράφως προς τον Οργανισμό, άλλως οι επιδόσεις θα είναι
έγκυρες στις στο παρόν δηλούμενες διευθύνσεις.
Το ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και για τη διαπίστωση τους
συντάσσεται η παρούσα σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. δ.τ. Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221096]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ –
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 182 33]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ]
- Τηλέφωνο: [210 4821111, ΕΣΩΤ. 0107]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [r.santa@okaa.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.okaa.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): (προμήθεια υπηρεσιών) :
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α.
Α.Ε.»
Κωδικός CPV : 50112000-3

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………………………….]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[2534/08-04-2021]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
ii

Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεύθυνση

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση iii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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

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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xiii·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
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ύπαρξη
σχετικού
λόγου
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα
λήφθηκανxxi:

αποκλεισμού
μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων
κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούνΕάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
περιστάσειςxxvii
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
πληροφορίες:
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει

συνάψει

ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
xxix
συμφερόντων , λόγω της συμμετοχής του
[.........…]
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
[...................…]
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης [….................]
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
κυρώσεις;
μέτρα αυτοκάθαρσης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [] Ναι [] Όχι
πληροφορίες:
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
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αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii: «Άνευ αντικειμένου»
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

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

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
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[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή εγγράφων):
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Σελίδα 73

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
xxxviii
αναφοράς
, ο οικονομικός φορέας πρέπει
να έχει :
- τουλάχιστον δύο (2) Μηχανικούς και
Εφαρμοστές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
και τουλάχιστον έναν (1) Ηλεκτρολόγο
Μηχανοκίνητων οχημάτων (Το τεχνικό
προσωπικό αποδεικνύεται με κατάσταση
προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας κατά
τον χρόνο υποβολής των προσφορών) και να
δηλώνουν τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις,
το προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό που
διαθέτουν για την εκτέλεση της σύμβασης.
- πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 με βάση το
οποίο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα
διαχείρισης ποιότητας που ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις του Πρότυπου.

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

1β) Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix:

Αριθμός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
φή
νίες
ες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……..........................]

[……]

[……] Άνευ αντικειμένου

[....……] Άνευ αντικειμένου
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικών
προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Άνευ αντικειμένου

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xlii
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……] Άνευ αντικειμένου

[] Ναι [] Όχι

[……] Άνευ αντικειμένου

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

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευμένη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
- πιστοποιητικό ISO 14001:2015 με βάση το
οποίο τεκμηριώνεται και διασφαλίζεται (για τη
διοίκηση, τους μετόχους, τους εργαζομένους,
τους πελάτες και άλλα ενδιαφέροντα μέλη) ότι
η επιχείρηση παρακολουθεί, μετρά και
αξιολογεί το είδος και το μέγεθος των όποιων
επιδράσεων από τις λειτουργίες της στο
περιβάλλον.

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

[] Ναι [] Όχι
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση,που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxliv

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

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
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Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

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

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xl

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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xli

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xlii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xliv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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