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«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙAΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%
Κ.Α.Ε.

ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
Ημερομηνία : 15/07/2019
Ημέρα : Δευτέρα
Ώρα : 09:00

Ημερομηνία : 15/07/2019
Ημέρα : Δευτέρα
Ώρα : 09:30
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ,
1ος ΟΡΟΦΟΣ
[39830000-9] - Προϊόντα καθαρισμού
EL 303

16.900,00 €
1381.00 «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και
Ευπρεπισμού »
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ

Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15,
Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο. Νικόλαο Μπρίκη, Διοικητή και
Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Έχοντας υπόψη:

Α. Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Τα άρθρα 74-85 και 90 του
Σύστημα

Κοινωνικής

Ν. 4387/2016

Ασφάλειας

-

(ΦΕΚ 85/Α/2016) «Ενιαίο

Μεταρρύθμιση

ασφαλιστικού

-

συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»

3. Τον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις»

4. Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»

5. Τον 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.

6. Το Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α’/01-03-2012) άρθρα 35-48.

7. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

8. Τον Ν. 4013/11 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
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Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»

9. Τον 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»

10. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

11. Τον Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

12. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

13. Το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία»

14. Τη με αριθ. 158/2016 Απόφαση της

ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Έγκριση του

“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4

του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β’ 3698)

15. Τη με αριθ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση

των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

Β. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) Αποό φαση του Υπουργουύ

των Οικονομικωόν για αυό ξηση και ορισμοό σε ΕΥΡΩ του χρηματικουό ποσουό του
αάρθ.83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη συάναψη δημοσιάων συμβαάσεων που
αφορουέ ν προμηέ θεια προϊ οέντων, παροχηέ υπηρεσιωέν ηέ εκτεέ λεση εέ ργων.

Γ. Την υπ’ αριθ. Φ.80000/55949/14809/30-12-2016 (ΦΕΚ 4288 τ. Β΄) Κ.Υ.Α.

«Διαά ρθρωση των οργανικωάν μοναά δων του Ενιαιάου Ταμειάου Επικουρικηά ς
Ασφαάλισης και Εφαά παξ Παροχωάν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)(Ν.Π.Δ.Δ.)».

Δ. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5204/09-01-2019 αποήφαση του Διοικητηή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
(ΑΔΑ : ΩΠΜ146587Η-ΔΗΦ), περιά συγκροάτησης συλλογικωάν οργαάνων.

Ε. Το υπ’ αρ. πρωτ. 136085/24-06-2019 Πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης
Περιουσίας και Προμηθειών με ΑΔΑΜ : 19REQ005154923
3

Ζ. Την υπ’ αριθ. 677/121ης/26-06-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και υλικών καθαριότητας
για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Η. Την από 26/06/2019 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Δ/νση Έρευνας Αγοράς &
Τεχνικών

Προδιαγραφών

Τροφίμων,

Χάρτου,

Χημικών

Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α), που
αφορά Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και
υλικών καθαριότητας.

Θ. Την υπ’ αρ. πρωτ. 139893/27/06/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ: ΩΖ6Γ46587Η-0ΞΠ), σε βάρος του ΚΑΕ 00.10.1381.00 η οποία

καταχωρήθηκε με α/α 328 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικοό

διαγωνισμοό

με

σφραγισμεέ νες

προσφορεέ ς

και

με

κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού
και υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην
Αττική και στο Περιφερειακό Τμήμα της Θεσσαλονίκης.

Όλα τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα αυτής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των

#13.629,00# € (δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ) προ Φ.Π.Α. , ήτοι
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#16.900,00#

24%.

€ (δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.1381.00 «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και

Ευπρεπισμού».

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις , ο αναλογούν ΦΠΑ
και κάθε άλλο συναφές έξοδο, προκειμένου να παραδοθεί η εκάστοτε παραγγελία
στον τόπο παράδοσης και θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Άρθρο 1
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικειάμενο της συά μβασης αφοραά την προμηή θεια ειδών ευπρεπισμού και υλικών

καθαριότητας, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική και
στο Περιφερειακό Τμήμα της Θεσσαλονίκης.

Το είδος των υπό προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και υλικών καθαριότητας

σταθμίζονται ανά μονάδα, με συντελεστή βαρύτητας και παρουσιάζονται στον

αναλυτικό ΠΙΝΑΚΑ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο
αποτελεί

αναπόσπαστο

κομμάτι

της

παρούσας

διακήρυξης

και

θα

προσδιορίζονται κατόπιν παραγγελίας, από το Τμήμα Προμηθειών σύμφωνα με τις
ανάγκες των Διευθύνσεων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Διευκρινίζεται ότι, η παράδοση υλικού για το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
στην Θεσσαλονίκη θα γίνει δυο φορές μέσα στο έτος.
Τόποι Παράδοσης
α) Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθεί στα κάτωθι κτίρια
ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και κατόπιν συνεννοήσεως, από Δευτέρα μέχρι και
Παρασκευή και εντός του ωραρίου εργασίας 08:00 – 15:00 :
Α/Α
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΕΑΕΠ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΚΤΙΡΙΟ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΤΚ 105 57, ΑΘΗΝΑ

5

2

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, ΤΚ 105 52, ΑΘΗΝΑ

3

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5, ΤΚ 176 71, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

4

ΣΤΑΔΙΟΥ 24, ΤΚ10564, ΑΘΗΝΑ

5

ΣΤΑΔΙΟΥ 31, ΤΚ10559, ΑΘΗΝΑ

6

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58, ΤΚ 10679, ΑΘΗΝΑ

7

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4, ΤΚ 10559, ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΕΑΕΠ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α/Α
1

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 10, Τ.Κ. 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

β) Η δαπάνη μεταφοράς στον τόπο και χώρο παράδοσης βαρύνει τον ανάδοχο.

γ) Η παραλαβή κάθε παραγγελίας θα βεβαιώνεται από την εκάστοτε αρμόδια
επιτροπή παραλαβής για κάθε κτίριο.

Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που
ασχολούνται με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους
όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

2. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ. 1, 2 και
4 του Άρθρου 73 του Ν 4412/16, με την επιφύλαξη των παρ. 5-9 του ίδιου Άρθρου.

Άρθρο 3
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του Ν. 4412/2016)
1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30
π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον
1ο όροφο (Αίθουσα Δ.Σ.)

2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν

έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη
(15/07/2019 ημέρα Δευτέρα μέχρι 09:00 π.μ.).

3. Οι προσφορές, σφραγισμένες και με σαφή αναγραφή των στοιχείων του
παραλήπτη και του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μπορούν:

• Να κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας (1ος όροφος) του Ταμείου, επί της
οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα.

• Να αποστέλλονται στο Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. με οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη.

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων παραγράφων, δεν
λαμβάνονται υπόψη.

5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την
οριζόμενη στην παρούσα, ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται.

6. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών θα ξεκινήσει στις
15/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.

7. Οι προσφορές, θα παραδοθούν σφραγισμένες στην αρμόδια επιτροπή

αξιολόγησης, από το Τμήμα Προμηθειών πριν την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Άρθρα 92 έως 96
του Ν. 4412/2016)
4.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 09/2019
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α)

Ξεχωριστό

συμμετοχής»

σφραγισμένο

φάκελο,

με

την

ένδειξη

«Δικαιολογητικά

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Αν τα

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο
οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
4.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων
4.2.Α «Δικαιολογητικά συμμετοχής» (Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» περιέχει το ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας
διακήρυξης.

4.2.Β «Τεχνική προσφορά» (Άρθρο 94 του Ν. 4412/2016)
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Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β’ και
ειδικότερα στον όρο 6.Υποχρεώσεις Προμηθευτών, κάθε ενότητας (σελ. 38, 44,

48,51-52) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του προσφέροντος,
στην οποία δηλώνει :

 ρητώς ότι στην περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που θα
προσφέρουν αποδειχθεί ελαττωματικό, θα το αντικαταστήσουν άμεσα με
νέο αρίστης ποιότητας.

4.2.Γ «Οικονομική προσφορά» (Άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει:

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της
παρούσας), συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους
εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα.

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή προ ΦΠΑ, για
κάθε ζητούμενο είδος και σύμφωνα με την μονάδα μέτρησης που ορίζεται στον
ΠΙΝΑΚΑ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ».

Οι τιμές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν (α) όλες τις επιβαρύνσεις

(φόρους, μεταφορικά κ.λπ.) οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και (β)
τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον προμηθευτή
μέχρι

πλήρους

εκτέλεσης

της

σύμβασης.

αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά

που

θέτει

όρο

Εναπόκειται στην τελική κρίση της επιτροπής για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αν οι ελλείψεις που τυχόν παρουσιαστούν στις
προσφορές, κρίνονται ως επουσιώδεις και αν μπορούν άμεσα να καλυφθούν.
4.3 Γλώσσα
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.

Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α’ 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν. 4412/2016)
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω
αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος της

προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.
4412/2016.

Άρθρο 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο για την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου και την τελική επιλογή
του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή βάσει των συντελεστών βαρύτητας).

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή που έχει
ορισθεί με την αρ. πρωτ. 5204/09-01-2019 απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
10

αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100

του Ν.4412/2016 και

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού παραδίδεται
με απόδειξη στο Τμήμα Προμηθειών, το οποίο διενεργεί το διαγωνισμό.

Άρθρο 7
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε

κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20
της παρούσας).

Στη συνέχεια, το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο
και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του
άρθρου 106 του Ν.4412/16.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις
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του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Άρθρο 8
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016)
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)

ευρώ, δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο

72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ– ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρα 106 και 127 του Ν.
4412/2016)
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.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής

αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.
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4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Άρθρο 10

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή κατά παράβαση των
όρων της σύνταξης και υποβολής της παρούσας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που
υποβάλλονται τέτοιες. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν, 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 τη συμπλήρωσή τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

Επίσης, απορρίπτονται προφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν
παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι
εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με το άρθρο 102.

Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε
τυχόν παράταση αυτής.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για όλες τις εργασίες που προκηρύχτηκαν, η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
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Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 11
ΣΥΜΒΑΣΗ
11.1.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.

11.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

11.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια όλων των ειδών.

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.

γ. Εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.

11.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου.

11.5 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,

β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης

των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ,
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γ) η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.

5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το
άρθρο 22 του Ν. 4144/2013.

Άρθρο 12
ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (Άρθρα 203,205 και 218 του Ν.
4412/2016)
12.1 Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, να
υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

12.2 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που

απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες

με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην
περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός,

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας
συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
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12.3 Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή του να κηρύξει τον

ανάδοχο έκπτωτο, κατά την ελεύθερη κρίση του, από τη Σύμβαση και μάλιστα σε
περίπτωση αθέτησης, γενικά, οποιουδήποτε συμβατικού όρου.

12.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, καταπίπτει λόγω ποινής
υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, εκτός

δε του ποσού της ποινής που καταπίπτει, δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά και την
ανόρθωση κάθε ζημίας του, κατά τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 13
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
I. Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση κατά

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησαν κατά την εκτέλεση του
έργου ή εξ αφορμής αυτού. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης
θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του
αντικειμένου

της

σύμβασης

μετά

από

συνολική

έρευνα

που

θα

έχει

πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο συμβατικό τίμημα

περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες του
αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

II. Η πληρωμή εκάστου τιμολογίου (πίστωση έως 30 ημέρες), η οποία υπόκειται σε

όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, θα γίνεται με έκδοση χρηματικού

εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής και τη γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε

μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης
σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από
βεβαίωση

της

Τράπεζας

αυτής

όταν

δεν

εκδίδεται

βιβλιάριο

(Υ.Α.

2/107929/0026/1.12.2013 «Καθορισμός Διαδικασίας και λοιπών τεχνικών
λεπτομερειών για την πληρωμή δημοσίων δαπανών από τις Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ

3172/Β/13.12.2013) και μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
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άρθρου 200 του ν.4412/2016 των κάτωθι δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή:

α. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

III. 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 0,06% 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 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 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
350 του ν.4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων 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 επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 14
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως προς τους όρους της διακήρυξης και της
σύμβασης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που διενεργεί την
προμήθεια.
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Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και συμπληρωματικά
ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύουν και θεωρούνται ότι αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές µε τα

έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι και πέντε (5) ημέρες, πριν την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να

απαντήσει, το αργότερο τρεις (3) ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία

που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Κάθε σχετική πληροφορία δίδεται από το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης
Περιουσίας & Προμηθειών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στο κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων 1315, Αθήνα, στον2ο όροφο.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 210-3275289 - 026 – 291– 292 - 290

E-mail: t.prom@eteaep.gov.gr.
Η

παρούσα

προκήρυξη

αναρτάται

στους

διαδικτυακούς

www.diavgeia.gr, www.eprocurement.gov.grκαι www.eteaep.gov.gr.
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
&ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΙΚΗΣ
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ιστότοπους

Ανήκει στην με αριθ. 09/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α/Α

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΒΑΡΎΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΗ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠOY GEL

ΤΕΜΑΧΙΟ

1%

ΤΕΜΑΧΙΟ

10%

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ / 100 ΖΕΥΓΑΡΙΑ / LATEX /
LARGE

ΠΑΚΕΤΟ

1%

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
(ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ /750ml

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ / 4 ΛΙΤΡΑ
ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ
ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ / 290 ml
ΥΓΡΟ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 4 ΛΙΤΡΑ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΙΚΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΜΠΡΑ

ΣΦΟΥΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ( διαστάσεων
205mmx265mm)
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500 ΓΡΑΜ. / ΛΕΥΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / 120 ΓΡΑΜ. / ΛΕΙΟ

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 4000 ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ /
750 ml
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ΔΟΧΕΙΟ

ΠΑΚΕΤΟ

10%
1%

ΔΟΧΕΙΟ

10%

ΤΕΜΑΧΙΟ

1%

ΤΕΜΑΧΙΟ

1%

ΤΕΜΑΧΙΟ

20%

ΚΟΥΤΑ

10%

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

25%

10%

Ανήκει στην με αριθ. 09/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
A.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του
είδους «Αναλώσιμα Υλικά Καθαριότητας» και «Είδη Προσωπικής Υγιεινής» για τις ανάγκες του
φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Στα αναλώσιμα υλικά καθαριότητας συμπεριλαμβάνονται τοσφουγγάρι πιάτων και η
σπογγοπετσέτα και στα είδη προσωπικής υγιεινής συμπεριλαμβάνονται το χαρτί κουζίνας,
χαρτί υγείας, η χειροπετσέτα, το αντισηπτικό χεριών και το κρεμοσάπουνο.
Το υγρό κρεμοσάπουνο χαρακτηρίζεται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.
Το αντισηπτικό τζελ χεριών ορίζεται ως βιοκτόνο προϊόν για την ανθρώπινη υγιεινή (Τύπος 1),
όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1 Τα αναλώσιμα υλικά καθαριότητας και τα είδη προσωπικής υγιεινής πρέπει να
παράγονται και να συσκευάζονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την εθνική και
την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεση τους στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγήτων ειδών πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Ειδικότερα το κρεμοσάπουνο πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2.1.5. Το αντισηπτικό τζελ χεριών πρέπει να συμμορφώνεται με το Παράρτημα V του
Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να έχει απολυμαντικές και
αντιβακτηριδιακές ικανότητες, γρήγορη δράση και να μην απαιτείται νερό για το ξέβγαλμα
των χεριών. Επίσης, θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μήνες
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.
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2.2 Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
2.2.1 Σφουγγάρι πιάτων
Το σφουγγάρι πιάτων πρέπει να είναι μικρού μεγέθους (περίπου 7x11cm).
Να είναι δύο όψεων και στην μία όψη να έχει συνθετικό σύρμα (φίμπρα) και χρώματος
πράσινο-κίτρινο.
Να έχει υψηλή απορροφητικότητα.
Να είναι ιδανικό για καθαρισμό πιάτων και ποτηριών.
2.2.2Σπογγοπετσέτα
•
•
•

Η σπογγοπετσέτα πρέπει να έχει υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα,
χωρίς να αφήνει χνούδι.
Να είναι κατάλληλη για καθαριότητα σε γραφεία,τοίχους, πλακάκια, είδη υγιεινής κ.ά.
Να είναι διαστάσεων περίπου205x265mm.

2.2.3.Χαρτί κουζίνας
• Το χαρτί κουζίνας να είναι λευκό διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο
χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι.
• Να είναι ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, να είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το
λίπος και τα απορρυπαντικά.
• Να έχει βάρος τουλάχιστον 500 γρ.
• Το μήκος του ρολού να είναι 55 μέτρα ±5%.
2.2.4.Χαρτί υγείας
•
•
•
•
•
•

Το χαρτί υγείας πρέπει να είναι τουλάχιστον δίφυλλο, λείο.
Να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι.
Να είναι διαστάσεων φύλλων περίπου 10 Χ 10 Χ33 μέτρα.
Να είναι απαλό στην επαφή με το δέρμα.
Το βάρος του να είναι ρολού 120 -130 γραμμάρια (40τεμαχίων) +_ 5%
Να είναι σε συσκευασία με αναφορά στον αριθμό των ρολών.

2.2.5.Χειροπετσέτες
•
•
•

Οι χειροπετσέτες πρέπει να είναι δίφυλλες.
Να είναι διπλωμένες, τύπου ζικ – ζακ.
Να είναι απαλές στην επαφή με το δέρμα.

2.2.6.Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών
Το σαπούνι θα διατίθεται σε υγρή μορφή.
Να διατίθεται σε διάφορα ευχάριστα και διακριτικά αρώματα.
2.2.7.Αντισηπτικότζελ χεριών
Το αντισηπτικό τζελ χεριών θα διατίθεται σε παχύρευστη υγρή μορφή.
Να διαθέτει αντλία.
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1Τα είδη χάρτου προσωπικής υγιεινής δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμούς στο
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δέρμα,πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά, απορροφητικά και να προέρχονται από 100%
λευκασμένο χημικό πολτό.
2.3.2. Τα είδη προσωπικής υγιεινής δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα,
πρέπει να έχουν ουδέτερο pH για το δέρμα.
2.3.3.Ειδικότερα το αντισηπτικό τζελ χεριών πρέπει να έχει ως βάση την αλκοόλη,
πρέπει οι περιεχόμενες δραστικές ουσίες να είναι καταχωρημένες στο παράρτημα I, και όπου
ενδείκνυται στο παράρτημα IA και IB της Οδηγίας 98/8/ΕΚ, πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί
για ορισμένες ανησυχητικές ουσίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 98/8/ΕΚ.
2.3.4.Για το κρεμοσαπούνο πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για ορισμένες ουσίες που
αναφέρονται στο Κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.

3. Συσκευασία
3.1 Τα υλικά καθαριότητας θα τοποθετηθούν ανά είδος σε κατάλληλες συσκευασίες, οι
οποίες θα πρέπει να είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες. Δεν θα πρέπει να είναι
σκισμένες και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης. Το περιεχόμενο τους επίσης πρέπει να είναι
καθαρό και απαλλαγμένο από ξένες ύλες. Οι προσυσκευασίες του κρεμοσάπουνου και του
αντισηπτικού τζελ χεριών δε θα πρέπει να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και δε θα
πρέπει να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος. Οι προσυσκευασίες όλων των ειδών θα
παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.
3.2. Το χαρτί κουζίνας θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική συσκευασία των 2
ρολών των 0,5 Kg βάρους έκαστος.
3.3. Το χαρτί υγείας θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική συσκευασία
(προσυσκευασία). Κάθε συσκευασία θα περιλαμβάνει 30 – 40 ρολά.
3.4. Οι χειροπετσέτες θα είναι συσκευασμένες σε χάρτινη ή σε ανακυκλώσιμη πλαστική
συσκευασία (προσυσκευασία). Κάθε συσκευασία θα περιλαμβάνει 4000 φύλλα.
3.5. Το κρεμοσαπούνοθα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμηπλαστική φιάλη με καπάκι και
θα κλείνει ερμητικά (προσυσκευασία). Σε κάθε συσκευασία θα περιέχεται τουλάχιστον 4lt
προϊόντος.
3.6.Το αντισηπτικό τζελ χεριώνθα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με
αντλία και θα κλείνει ερμητικά (προσυσκευασία). Σε κάθε συσκευασία θα περιέχεται
τουλάχιστον 1lt προϊόντος.

4. Επισημάνσεις

Για είδη χάρτου προσωπικής υγιεινής η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην
επισήμανση του προϊόντος, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
Για το κρεμοσάπουνο η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του
πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009 και το άρθρο 50 των
Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
Για το αντισηπτικό τζελ χεριών η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση
του προϊόντος, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 528/2012 και το
άρθρο 50 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
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4.1

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία

Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.
• Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
• Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την
αναγνώριση του προϊόντος.
Ειδικότερα στοκρεμοσάπουνο θα πρέπει να αναγράφονται επιπλέον τα ακόλουθο:
• Η ένδειξη για το χρόνο διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα.
• Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος
Ειδικότερα στο αντισηπτικότζελ χεριών θα πρέπει να αναγράφονται επιπλέον τα ακόλουθα:
• Η ταυτότητα κάθε δραστικής ουσίας και η συγκέντρωση της σε μετρικές μονάδες.
• Ο αριθμός έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή (ΕΟΦ).
• Ο τύπος παρασκευάσματος (π.χ. υγρό συμπύκνωμα, κόκκοι, σκόνη, στερεό κ.λπ).
• Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.
• Οδηγίες χρήσης και δοσολογία εκφραζόμενη σε μετρικές μονάδες.
• Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων ανεπιθύμητων παρενεργειών και οδηγίες πρώτης
βοήθειας.
• Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.
• Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος
Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς,
δερματολογικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι
επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον
ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Ειδικότερα, θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον:
• Στο χαρτί υγείας το μήκος κάθε ρολού, ο αριθμός των τεμαχίων (φύλλων) κάθε ρολού
και ο αριθμός των στρώσεων κάθε φύλλου.
• Στις χειροπετσέτες ο αριθμός των φύλλων που περιέχονται.
4.2 Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση
με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.

5 Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1 Έλεγχος εγκαταστάσεων
Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει τη
νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των
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λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντοςκαι να
ζητήσει τη σχετική άδεια λειτουργίας.
Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει τη συνδρομή των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ενιαίου Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ),
όσον αφορά το κρεμοσάπουνο και το αντισηπτικό τζελ χεριών.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται
στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις
από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5%
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας
κάθε είδους τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις
συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο
εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτουςκαι με το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΟΦ, όσον
αφορά το υγρό σαπούνι και το αντισηπτικό τζελ χεριών.
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί
με τις τεχνικές προσφορές:
6.1
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με
όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
6.2
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration,
EvaluationandAuthorizationof Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί
με την τεχνική προσφορά:
6.3

Ειδικότερα για το κρεμοσάπουνο:
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Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό
Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον αριθμό καταχώρησης του.
6.4
6.4.1

Για το αντισηπτικό τζελ χεριών:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με
όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.

1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
•

•

•
•

Ο προμηθευτής διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο
είναι επικαιροποιημένο, και θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο
στάδιο της παραλαβής.
To υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ
1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, EvaluationandAuthorizationof Chemicals) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το
δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά
τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον
κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει.
Υπάρχει για το προϊόν η σχετική άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ή έχει κατατεθεί
αίτηση ανανέωσης αυτής.

7. Σχετική Νομοθεσία
7.1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου
της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).
7.2
Υ.Α. Ζ3/2810 (ΦΕΚ 1885/Β`/20.12.2004) Γενική Ασφάλεια Προϊόντων – Εναρμόνιση με
την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/995/ΕΚ της 3ης
Δεκεμβρίου 2001.
7.3
Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
7.4
Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
7.5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιουτης 30ήςΝοεμβρίου 2009για τα καλλυντικά προϊόντα(αναδιατύπωση), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου
της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
7.7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου
της22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
7.8

Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης
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Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και
την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιημένο κείμενο 19.04.2011)»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια των
ειδών «Απορρυπαντικά και Απολυμαντικά», για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη
διακήρυξη.
Στα είδη «απορρυπαντικά» συμπεριλαμβάνεται το υγρό σκευών.
Στα είδη «απολυμαντικά» συμπεριλαμβάνεται το παχύρευστο χλώριο και το απορρυπαντικό
απολύμανσης λεκάνης (τύπου παπί).
Τα απορρυπαντικά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004.
Τα απολυμαντικά της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ορίζονται ως Απολυμαντικά για
ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και άλλα βιοκτόνα προϊόντα (Τύπος 2), όπως αναφέρεται
στο Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1

Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1.1. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
2.1.2.Η παραγωγή και η διάθεση των απορρυπαντικών και των απολυμαντικών στην αγορά να
συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί
υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3.Η παραγωγή των απορρυπαντικών και των απολυμαντικών πρέπει να είναι σύμφωνη με
την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4.Τα απορρυπαντικά πρέπει να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ)
648/2004.
2.1.5.Τα απολυμαντικά πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 528/2012.
2.1.6.Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση στις
επιφάνειες για τις οποίες προορίζονται.
2.1.7.Δεν θα πρέπει να είναι τοξικά για τον άνθρωπο ή επιβλαβή για το περιβάλλον.
2.1.8.Στα προϊόντα όπου αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής τους (υγρό σκευών), αυτή
δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.
2.2

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά

2.2.1.Η μορφή του κάθε είδους πρέπει να είναι η ακόλουθη:
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•
•

Το υγρό σκευών να είναι συμπυκνωμένο με άρωμα λεμόνι.
Το χλώριο πρέπει να είναι σε υγρή παχύρευστη μορφή σε διάφορα αρώματα.

•

Το απορρυπαντικό απολύμανσης λεκάνης (τύπου παπί)να είναι παχύρρευστο ή GEL,
σε διάφορα αρώματα.
2.2.2.Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές.
2.3

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

2.3.1. Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά δεν πρέπει να είναι ερεθιστικά και επιβλαβή για
το δέρμα.
2.3.2. Στο υγρό σκευών η περιεκτικότητα σε ανιονικάτασιενεργά πρέπει να είναι τουλάχιστον
5% και κάτω από 15%. Η περιεκτικότητα σε μη ιονικά τασιενεργά να είναι μικρότερη από 5%.
Να έχει ουδέτερο pH.
2.3.3.Το χλώριο να είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3,5 - 5%, παχύρευστο, κατάλληλο
για γενικό καθαρισμό, απολύμανση και λεύκανση. Στη συσκευασία του προϊόντος να
αναγράφεται ο αριθμός αδείας κυκλοφορίας του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίεςπροφύλαξης
Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό1907/2006/Ε.
2.3.4. Το απορρυπαντικό απολύμανσης λεκάνης να είναι κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε
συσκευασία 750 ml. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό
1907/2006/ΕΕ με λιγότερο από 5% ανιονικάτασιενεργά, μη ιονικά τασιενεργά.

3. Συσκευασία

3.1. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά θα είναι συσκευασμένα σε ανακυκλώσιμη
πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία) και θα κλείνει ερμητικά.
3.2. Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται:
• Στο υγρό σκευών τουλάχιστον 4ltπροϊόντος.
• Στο χλώριο τουλάχιστον 750mlπροϊόντος .
• Στο απορρυπαντικό απολύμανσης λεκάνης τουλάχιστον 750mlπροϊόντος .
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη
παραβίασης. Δε θα πρέπει να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν
διαρροή του προϊόντος.
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία)
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Για τα απολυμαντικά η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του
προϊόντος, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 528/2012 και το
άρθρο 50 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
Για τα απορρυπαντικά η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του
προϊόντος, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 και το
άρθρο 50 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
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4.1 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και
αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
• Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
• Η σύνθεση (χημική ονομασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν).
• Οδηγίες χρήσης.
• Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την
αναγνώριση του προϊόντος.
• Ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και
οδηγίες προφύλαξης).
• Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:
2107793777».
Ειδικότερα στα απορρυπαντικά θα πρέπει να αναγράφονται επιπλέον τα ακόλουθα:
• Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου
από όπου μπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος.
Ειδικότερα στα απολυμαντικά θα πρέπει να αναγράφονται επιπλέον τα ακόλουθα:
• Ο αριθμός έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή (ΕΟΦ).
• Ο τύπος παρασκευάσματος (π.χ. υγρό συμπύκνωμα, κόκκοι, σκόνη, στερεό κ.λπ).
• Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.
• Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων ανεπιθύμητων παρενεργειών.
• Ο χρόνος διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα.
4.2 Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση
με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών του ίδιου είδους που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1 Έλεγχος εγκαταστάσεων
Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει τη
νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των
λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων και να
ζητήσει τη σχετική άδεια λειτουργίας.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται
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στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις
από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της
ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2 Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5%
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδακαι όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας
κάθε είδους τις απαιτήσειςτων παραγράφων 2.1.8. και 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται, μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο
εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους, όσον αφορά τα απορρυπαντικά ή με το
αρμόδιο εργαστήριο του ΕΟΦ για τα απολυμαντικά. Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων
και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί
με την τεχνική του προσφορά:
6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με
όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
6.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
6.2.1. Ο προμηθευτής διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο
είναι επικαιροποιημένο, και θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό,
εφόσον ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της
παραλαβής.
6.2.2. To υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ
1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, EvaluationandAuthorizationofChemicals) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν
κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να
διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
6.2.3. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των προσφερομένων προϊόντων είναι
σύμφωνες με τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει.
6.3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
Για τα απορρυπαντικά:
6.3.1. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των προσφερομένων απορρυπαντικών προϊόντων
στο Ενιαίο Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ), σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού
CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
Για τα απολυμαντικά:
6.3.2. Υπάρχει για κάθε προσφερόμενο απολυμαντικό προϊόν η σχετική άδεια κυκλοφορίας
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από τον ΕΟΦ ή έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης αυτής.

7.

Σχετική Νομοθεσία

7.1. Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο
πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
7.2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).
7.3. Κανονισμός (ΕΚ)αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της
31ης Μαρτίου 2004σχετικά με τα απορρυπαντικά,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7.4. ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως
του ΑΧΣ και καθιέρωση συστήματος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των
προϊόντων καθαρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7.5. ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και για τον
καθορισμό μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)
648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά».
7.6. Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών
και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιημένο
κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7.7. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της
22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
7.8. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου
της22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
7.9. Υ.Α. Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983Β/30.8.2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
7.10. Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).

C. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια
του είδους «Γάντιακαθαριότητας»για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.

2.Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1 Τα γάντια καθαριότητας πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ΦΕΚ 2983/Β/30.8.2017 (Κανόνες
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών), την ελληνική και την
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2.1.3 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής προϊόντων.
2.1.4 Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των
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προϊόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(REACH) ή άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια συγκεκριμένων
προϊόντων.
2.1.5 Θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό και οι πρώτες
ύλες αλλά και οι ουσίες στο σύνολό τους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή
τους, θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας.
2.1.6 Τα γάντια καθαριότητας δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
2.1.7 Η ημερομηνία παραγωγής των γαντιών καθαριότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τους 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.
2.2 Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
2.2.1 Τα γάντια καθαριότητας πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποίητα.
2.2.2 Τα γάντια καθαριότητας θα είναι μιας χρήσης τύπου LATEX μεγέθους Largeκαι χωρίς
σχισίματα. Να είναι κατάλληλα για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.

3. Συσκευασία
3.1. Τα γάντια καθαριότητας θα συσκευάζονται σε χάρτινη ή ανακυκλώσιμη πλαστική
συσκευασία σε πακέτα των 100 τεμαχίων.
3.2.Οι προσυσκευασίες για τα γάντια θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής
συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Το όνομα του προϊόντος που περιέχεται.
• Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.
• Ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται.
• Το μέγεθος ή οι διαστάσεις του προϊόντος.
• Να φέρουν σήμανση ποιότητας CE και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και η
ημερομηνία λήξης.
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση
με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η περιγραφή του είδους.
• Το μέγεθοςή οι διαστάσεις του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1

Έλεγχος εγκαταστάσεων
Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία
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διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει τη
νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των
λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος και να
ζητήσει τη σχετική άδεια λειτουργίας.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που
αποδίδεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν
παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των
διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή
εκπτώτου.
5.2 Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε
είδους ελέγχει τις απαιτήσεις των παραγράφων2.1.7. και 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας
και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο
εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και
τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί
με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους
τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις
του
Κανονισμού
ΕΚ
1907/2006
R.E.A.C.H.
(Registration,
EvaluationandAuthorizationofChemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσεινα
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

7. Σχετική Νομοθεσία
7.1.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).
7.2. Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.
7.3 Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30.8.2017) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ
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1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια
των ειδών«πλαστικά ποτήρια νερού» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1.1. Τα ποτήρια νερού πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2.Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής προϊόντων.
2.1.3.Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των
προϊόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(REACH).
2.1.4. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ(ΦΕΚ 2983/Β/30.8.2017, Κανόνες
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών), την ελληνική και την ευρωπαϊκή
νομοθεσία
2.1.5.Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προμηθευτή, να δηλώνονται τα πλήρη
στοιχεία του παραγωγού εργοστασίου.
2.1.6 Τα πλαστικά ποτήρια νερού θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο
Κώδικας Τροφίμων Και Ποτών (Σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να
έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα)
2.1.7. Τα πλαστικά ποτήρια νερούνα είναι εύχρηστα και ανθεκτικά,με θερμική αντοχήμέχρι
120 βαθμούς Κελσίου.
2.1.8.Θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, από ανθεκτικό ανακυκλώσιμο πλαστικόυλικό
συγκεκριμένα από πολυπροπυλένιο (PP)και οι πρώτες ύλες αλλά και οι ουσίες στο σύνολό
τους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους, , θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα
με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
2.1.9. Να είναι κατάλληλα για χρήση σε τρόφιμα και ποτά.
2.2 Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Τα ποτήρια νερού πρέπει να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα. Να είναι καθαρά και
απαλλαγμένα από ξένες ύλες. Επίσης να είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς ρωγμές, τρύπες ή
τσακίσματα.
2.2.2. Τα ποτήρια νερού να είναιδιαφανή πλαστικά και άθραυστα, χωρητικότητας 300ml ±10
ml, εγκεκριμένα για τρόφιμα.
2.2.3.Nα φέρουν εγχάρακτα τη σήμανση καταλληλότητας για χρήση σε τρόφιμα και ποτά.
2.2.4.Να φέρουν εγχάρακτα τη σήμανση για τη χωρητικότητα τους και το ανακυκλώσιμο υλικό
κατασκευής τους.
3. Συσκευασία
3.1Τα πλαστικά ποτήρια νερού να είναισυσκευασμένα σεκατάλληλα τυποποιημένη διαφανή,
ανακυκλώσιμη πλαστική και υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 τεμαχίων.
3.2. Κάθε συσκευασία θα είναι καινούργια και σφραγισμένη χωρίς ίχνη παραβίασης ή
σκισίματα.
3.3. Οι προσυσκευασίες μετα πλαστικά ποτήρια νερού θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια
33

(δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Το όνομα του προϊόντος που περιέχεται.
• Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.
• Ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται.
• Η χωρητικότητα των ποτηριών.
4.2 Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση
με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η περιγραφή του είδους.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1 Έλεγχος εγκαταστάσεων
Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει τη
νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των
λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος και να
ζητήσει τη σχετική άδεια λειτουργίας.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται
στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις
από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της
ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2 Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε
είδους ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς
ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία
με το αρμόδιο εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών
εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος
34

υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί
με τις τεχνικές προσφορές:
6.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους
τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
6.2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration,
EvaluationandAuthorizationof Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Η Υπηρεσία μετά την
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

7. Σχετική Νομοθεσία
6.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).
6.2 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.
6.3 Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30.8.2017) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
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Ανήκει στην με αριθ. 09/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(Α)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ
ΒΑΡΎΤΗΤΑΣ
(Β)

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΗ
1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠOY GEL

ΤΕΜΑΧΙΟ

1%

ΤΕΜΑΧΙΟ

10%

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ / 100
ΖΕΥΓΑΡΙΑ / LATEX / LARGE

ΠΑΚΕΤΟ

1%

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΛΕΚΑΝΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ) ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΡΩΜΑΤΑ /750 ml

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΡΩΜΑΤΑ / 4 ΛΙΤΡΑ

ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 50
ΤΕΜΑΧΙΩΝ / 290 ml

ΔΟΧΕΙΟ

10%

ΠΑΚΕΤΟ

1%

ΔΟΧΕΙΟ

10%

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΙΚΡΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΜΠΡΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1%

ΤΕΜΑΧΙΟ

1%

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500 ΓΡΑΜ. /
ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20%

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 4000
ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΟΥΤΑ

10%

ΥΓΡΟ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ
4 ΛΙΤΡΑ

ΣΦΟΥΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ
WETTEX ( διαστάσεων
205mmx265mm)

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ / 120 ΓΡΑΜ. / ΛΕΙΟ

ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ / 750 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ
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25%

10%

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(Α) * (Β) = (Γ)

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : 120 (εκατόν
είκοσι) ημέρες
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… Ημερομηνία:
………….………………….

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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Ανήκει στην με αριθ. 09/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
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 φορέα i 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: [ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100026519]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ, 10557]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΕΛΕΝΗ ΓΕΜΙΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΦΙΚΤΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΥ]
- Τηλέφωνο: [2103275289, 2103275026, 2103275291, 2103275292]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [t.prom@eteaep.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.eteaep.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ[39830000-9]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 09/2019]

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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

39

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο v:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
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 άλλους vi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
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 :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
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 καταδίκες viii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ix·
2. δωροδοκία x,xi·
3. απάτη xii·
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 ανθρώπων xv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου xvi 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, αναφέρετε xviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) [……]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
καταδικαστική απόφαση:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……] xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν xxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης xxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

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; Διευκρινήστε:
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:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
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 δικαίου xxv;
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
xxvi
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις xxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα xxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:

48

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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 ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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
σύμβασης xxx;
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
κυρώσεις;
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
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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
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 Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005 xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(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 α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων 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
εγκατάστασής xxxiii; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική 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 εξής xxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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 αναλογίαςαναλογίες xxxvi που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και y xxxvii -και η αντίστοιχη
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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
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
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
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
[……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς xxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς xxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς xl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες xli, 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

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

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ημερομηνίες

παραλήπτες

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

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xliii
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

διατίθεται
(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
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

με

διαπραγμάτευση,

διαδικασίες

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 ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι xlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……] xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται xlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

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

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

iii

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

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

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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

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

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

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

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης
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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 απόφασηςπλαίσιο.
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.

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)
xx

xxi

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

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

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο

62

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

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

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

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.
xlii

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

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.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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