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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Θεσσαλονίκη 31Ιανουαρίου 2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 478181(11065)

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΚΜ)
ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΚΜ)
Ταχ. ∆/νση : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κώδικας : 54627, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Αιµ.Παραλίκας
Τηλέφωνο : 2313 - 319143
Fax :2313-319135
Ε-mail: E.Paralikas@pkm.gov.gr

Θέμα: «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με τη διαδικασία
της Συμφωνίας-Πλαισίου, για την Προμήθεια Ανταλλακτικών-Ελαστικών και
Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Υπηρεσιακών
οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ. και της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού έως 149.999,96 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» .
1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54627

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL522

Τηλέφωνο

2313319143

Φαξ

2313319135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

E.Paralikas@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αιμ. Παραλίκας

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pkm.gov.gr
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (ΟΤΑ Β΄ βαθμού) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Νόμος 4412/2016.
1.1
α)

β)
γ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση:
http://www.pkm.gov.gr/ και E.Paralikas@pkm.gov.gr

1.2
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνίαπλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
1.3
Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που
βασίζονται σε αυτή
(“εκτελεστικές συμβάσεις”) είναι ο αρ.721, Κωδ.
02.21.01.721.0861.α01-002486-7 και 02.21.01.721.1321.α01-002486-7 Η δαπάνη για τη
σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : (0861&1321) σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018 του Φορέα 721
1.4

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών και
παροχής υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και
Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ., και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης
Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους τους Παραρτήματος
Ι της διακήρυξης
Τα προς προμήθεια είδη και η παροχή υπηρεσιών κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
[50112100-4]- Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων
[50112000-3]- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
[34300000-0 ]- Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
[34330000-9]- Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών
[34350000-5]- Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε: μέρη ομάδες και υποομάδες σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης
Υπογραμμίζεται ότι κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει προσφορά για όσα από τα
Μέρη και όσες από τις Ομάδες ή Υποομάδες επιθυμεί, πρέπει όμως να υποβάλει προσφορά
για το σύνολο των αντικειμένων και υπηρεσιών τής κάθε Υποομάδας για την οποία θα
συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται ότι για κάθε υποομάδα του
1ου Μέρους (προμήθεια) υποβάλλει προσφορά και για την αντίστοιχη υποομάδα του 2ου
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Μέρους (παροχή υπηρεσιών). Κάθε υποψήφιος που θα καταθέσει προσφορά για κάθε
υποομάδα του 3ου μέρους (προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών) δεσμεύεται για το
σύνολο των οχημάτων της υποομάδας.
Εξαίρεση αποτελεί η Ομάδα Δ΄ του 1ου Μέρους (προμήθεια) που αφορά την προμήθεια
μόνο Ανταλλακτικών (και όχι παροχής υπηρεσίας) των οχημάτων της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας
1.5

Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 149.999,96€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.967,71 €), όπως αναλύεται
στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας
1.6

Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται στο 1 έτος από την υπογραφή αυτής
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου
διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να
υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.
1.7

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των προμηθευόμενων
ανταλλακτικών και της προμήθειας και υπηρεσίας τοποθέτησης ελαστικών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Η κατακύρωση μπορεί να γίνει συνολικά ή
τμηματικά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
1.8

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 του ν.δ. 2396 / 1953 (Α΄ 117 ) "Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων
οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου".
 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
 της με αρ. 56902/215/2-6-2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Προμήθειες και Υπηρεσίες
 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

Εθνικού

Συστήματος

 της με αριθ. 3373/390/20-03-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβερνήσεως (Β΄ 349) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ»
όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ. αριθ. 4993/745/1975, απόφαση του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβερνήσεως (Β΄ 489), όπως ισχύει σήμερα.
 Την υπ' αριθμό 3936 / 16697 / 1997 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών - διαδικασία
ανάθεσης, επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών
και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α." (Φ.Ε.Κ. 612 Β / 1997).
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 του ν. 1575/85΄ (Α΄207) «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων
των οχηµάτων αυτών.», όπως ισχύει σήμερα.
 του Π.Δ. 78/88 (Α΄34) «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και
λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και
µοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας
αυτών» , όπως ισχύει σήμερα
 του άρθρου 6 του ν.3710/08 (Α΄216) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες
διατάξεις»
 την Υ.Α. 57654/2017 (Β΄1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
 Το άρ. 71 του Ν. 4313 / 2014 "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 261 Α / 17-12-2014) και την - σε εφαρμογή
του - υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Μ. / οίκ. / 765 / 11-01-2017 (ΦΕΚ 242 Β / 2-2-2017) Απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα
Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)".
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του
οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Φ.Ε.Κ.4302/Β/3012-2016)
 την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
“Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα,
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017) και την
αριθμ.ΓΠΚΜ οικ.642/20-2-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί
“Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/6-3-2017
- την αριθμ. 721/2017 (ΑΔΑ:. Ω7ΚΒ7ΛΛ-Σ4Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Κ.Μ με θέμα την συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας ανοιχτών
διαγωνισμών Π.Κ.Μ.
 Την αρ.340/2017 απόφαση (ΑΔΑ:Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) Π.Σ. πού αφορά την κατάρτιση
προγράμματος προμηθειών έτους 2018
 Τις
α)
αριθμ.
πρωτ
ΠΚΜ
42987(9978)/9-11-2017(ΑΔΑ:Ψ5ΕΙ7ΛΛ-ΜΓΨ)
(ΑΔΑΜ:17REQ002219280) (εγκεκριμένο πρωτογενές), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
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συνολικού ποσού 65.000,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 2017-2018
κατόπιν του ΑΔΑΜ:17REQ002078734 πρωτογενούς αιτήματος του Τμ. Διοικητικής
Υποστήριξης και Μέριμνας β) αριθμ. πρωτ ΠΚΜ 455312(10500)/17-11-2017
(ΑΔΑ:6Λ347ΛΛ-ΑΩΖ) (ΑΔΑΜ:17REQ002295192) (εγκεκριμένο πρωτογενές), απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 85.000,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του
οικ. Έτους 2017-2018 κατόπιν του ΑΔΑΜ: 17REQ002161701 πρωτογενούς αιτήματος Τμ.
Εργοταξίων της Υπ/δνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., όπως αυτές επανεκδόθηκαν με την
αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 185(30)/2-1-2018 (ΑΔΑ:78ΕΑ7ΛΛ-4Φ2) αριθμ 44 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
 Την αριθμ. 69735 & 55860/19-10-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Πυροσβεστικού
Σώματος από συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 Το αριθμ. 489528(1754)/20-11-2017 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Προγραμματισμού και
Υποδομών
 Την αριθμ. 2710/2017 (ΑΔΑ: ΩΙΟ17ΛΛ-Ν6Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Κ.Μ. που αφορά έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας
διαγωνισμού.
 Την ανάγκη συντήρησης και επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Μ.Ε.Θ και της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας
1.9

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/03/2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09/03/2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00.
1.10 Δημοσιότητα
Α.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
31/01/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:53141
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ, στη διεύθυνση (URL)
: www.pkm.gov.gr στις 31/1/2018.
Γ.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή

Σελίδα 6 από 68

18PROC002607889 2018-01-31

1.11

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο
και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των
εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν

2
2.1
2.1.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
• η Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο, όπως αυτή
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
• το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τα Παραρτήματά της
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
συμφωνίας-πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος .
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ
(8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα .
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρων 2.2.2 και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Σχετικά υποδείγματα
παρατίθενται στο Παράρτημα IV της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2
Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς, εκτός εάν απαιτηθεί από την αναθέτουσα να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στα ποσά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV της
παρούσας
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 10/04/2019,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει
ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης
από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίαςπλαίσιο, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της
παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από
τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν α) για τα επιβατικά: άδεια
λειτουργίας/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης
μηχανικών βλαβών, ηλεκτρικών συστημάτων και τροχών συνήθων οχημάτων/επιβατηγών
αυτοκινήτων). αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και β)για τα μηχανήματα έργου: άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και
Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων/ Συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων,
μεγάλων και βαρέων οχημάτων, ή βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης αδείας (με
υποβληθείσα αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της Άδειας). αντίγραφο της
οποίας θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Εξαιρούνται οι
οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για τα οχήματα της
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας για τα οποία απαιτείται
μόνο η εμπορία ανταλλακτικών. Στην περίπτωση του υποψήφιου αναδόχου για την ομάδα
προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών απαιτείται άδεια εμπορίας, τοποθέτησης και
υποστήριξης (λ.χ. ζυγοστάθμισης) ελαστικών, επιβατικών για την Υποομάδα Α&Β ή
μηχανημάτων έργων για την Υποομάδα Γ΄, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να
προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
Επιπλέον, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του
κράτους εγκατάστασης. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1
και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VII το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος VII1
2.2.6 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4,κρίνονται κατά την
υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
1
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες για την
ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
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λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας . Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση
του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίου οφείλει να
καταβάλει εισφορές].
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 και την παράγραφο 2.2.3.8 απλή
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού και
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του
ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
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που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Θα πρέπει το είδος των εργασιών τους, να συνάδει και να είναι ανάλογο με το είδος των
υπό παροχής ειδών, ειδάλλως θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επιπλέον εφόσον είναι υπόχρεοι για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων:
αντίγραφο Σύμβασης/ ή ισοδύναμου εγγράφου, με αδειοδοτημένη εταιρία συλλογής και
μεταφοράς αποβλήτων, με κατάθεσή του στο στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
1. Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών, προσκομίζουν επιπλέον,
σύμφωνα με το αντίστοιχο Τμήμα της Σύμβασης: α) για τα επιβατικά: άδεια
λειτουργίας/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης
μηχανικών
βλαβών,
ηλεκτρικών
συστημάτων
και
τροχών
συνήθων
οχημάτων/επιβατηγών αυτοκινήτων αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να
προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και β)για τα μηχανήματα
έργου: άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων
Έργων, ή την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης αδείας (με υποβληθείσα αίτηση στην
αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοσή της) αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να
προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Εξαιρούνται οι οικονομικοί
φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά μόνο για τα οχήματα της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας για τα οποία απαιτείται μόνο η
εμπορία ανταλλακτικών.
2. Ειδικά για την περίπτωση που είναι υποψήφιος ανάδοχος για την Ομάδα προμήθειας
και τοποθέτησης ελαστικών: α) άδεια εμπορίας, τοποθέτησης και υποστήριξης (λ.χ.
ζυγοστάθμισης) ελαστικών, επιβατικών για την Υποομάδα Α&Β ή μηχανημάτων
έργων για την Υποομάδα Γ΄, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί
με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. β) Αν ο ανάδοχος είναι εισαγωγέας ή
παραγωγός ελαστικών, θα πρέπει να προσκομίσει, στο στάδιο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, βεβαίωση συμμετοχής στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της
Ecoelastika (ως μοναδικό εγκεκριμένο στην Ελλάδα), ενώ αν είναι προμηθευτής από
την εγχώρια αγορά θα προσκομίσει τη βεβαίωση συμμετοχής στο εγκεκριμένο
συλλογικό σύστημα της Ecoelastika της εταιρείας από όπου προμηθεύεται τα
ελαστικά, η οποία (εταιρία) είναι και ο εισαγωγέας) αντίγραφο της οποίας θα πρέπει
να προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.(Παράρτημα Ι της
παρούσας)
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης2 (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
2

Βλ. και πίνακα με τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης στο 2.4.3. «Περιεχόμενα Φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
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του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
2.3
Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής, των προμηθευόμενων ανταλλακτικών
και της προμήθειας και υπηρεσίας τοποθέτησης ελαστικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας
Η κατακύρωση μπορεί να γίνει συνολικά ή τμηματικά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα
Παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ της παρούσας
2.4
Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της
Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και αγαθά ανά είδος / τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.9), στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2-6-2017 (Β' 1924)
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Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Προμήθειες και Υπηρεσίες”..
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της
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ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν τα στοιχεία α έως δ ως κάτωθι:
α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ ψηφιακά
υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 1) ότι η
προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 365 ημέρες ή 12 μήνες από την επόμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δύναται να παραταθεί κατά μέγιστο
για επιπλέον 365 ημέρες ή 12 μήνες 2) Τα Μέρη και τις Υποομάδες για τις οποίες
καταθέτουν προσφορά 3) ότι είναι υπόχρεος για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων και θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο στάδιο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ότι δεν είναι υπόχρεος για εγγραφή 4) Aν είναι
υποψήφιος για την ομάδα των ελαστικών α) Αν ο ανάδοχος είναι εισαγωγέας ή παραγωγός
ελαστικών, ότι θα προσκομίσει, στο στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, βεβαίωση
συμμετοχής στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika (ως μοναδικό εγκεκριμένο
στην Ελλάδα), β) αν είναι προμηθευτής από την εγχώρια αγορά θα προσκομίσει τη
βεβαίωση συμμετοχής στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika της εταιρείας
από όπου προμηθεύεται τα ελαστικά, η οποία (εταιρία) είναι και ο εισαγωγέας, αντίγραφο
της οποίας θα προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 5) ότι έλαβαν γνώση
και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν
όλα τα κριτήρια συμμετοχής.
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VII).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.(Άρθρο 93 ν 4412/2016).
Επισημαίνονται τα ακόλουθα προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα
από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:
α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και
δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. Εφόσον συμμετέχει με
υπεργολάβο/ους να τηρήσει τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.4.3 της παρούσας
β. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων
(λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες
που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.
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γ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Η υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο
79Α ν.4412/16 είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται,
ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της
ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
γ) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα στο Παράρτημα IV
δ) αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου, από όπου θα προκύπτει με σαφήνεια και η εξουσιοδότηση υπογραφής του
ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):
Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης
της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις
Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.):
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου
καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική
εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα ως άνω
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα υποβληθεί συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική
φόρμα σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.4 της παρούσας. Επιπλέον θα υποβάλλει,
Υπεύθυνη δήλωση -ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο- η οποία και
υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υπό-φάκελο ''Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά'' με την οποία θα δηλώνει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες θα
είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται
ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η
οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος.
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων ειδών, βάσει της τιμής αναφοράς η οποία ορίζεται στο ένα (1,00) ευρώ.
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα,
στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς
την τιμή, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς.
Ως τιμή αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί το ένα ευρώ – δηλαδή 1,00 ώστε να αποτυπωθεί
έμμεσα το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :1,00
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς
ζητείται από τη Διακήρυξη) 12% για την προμήθεια ανταλλακτικών μίας υποομάδας. Στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει
ως τιμή προσφοράς 1,00 – (1,000 x 0,12)= 0,88
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα
της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ.που επισυνάπτεται στην παρούσα
διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 365 ημερών ή 12 μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5.
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.
3

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 09/03/2018 και ώρα 10:00
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
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Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
•

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της
σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Για τα ως άνω στάδια, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων:
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον οικονομικό φορέα
που θα συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2
Πρόσκληση
κατακύρωσης

υποβολής

δικαιολογητικών
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον/ους προσφέροντα/ες, ο/οι οποίος/οι
πρόκειται να συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο («προσωρινό/οί ανάδοχο/οι»), και
τον/τους καλεί να υποβάλει/ουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν/ους, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της
παραγράφου 2.2.4.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον/τους προσφέροντα/νες, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον/στους προσφέροντα/ντες να τα προσκομίσει/ουν ή να τα
συμπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω
του Συστήματος, ειδοποίησής του/τους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Ο/οι προσφέρων/οντες (“προσωρινός/οί ανάδοχος/οι”) κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι,
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το 103 παρ. , 4 και 5 του ν.
4412/2016, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
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κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων ως εκπτώτου/ων.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3
Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
συμφωνίας-πλαίσιο σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίαςπλαίσιο επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4.
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, -εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6 μόνον στην
περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης-.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν για υπογραφή του
συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι, και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
συμφωνία-πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη,
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
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σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5
Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
1. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
4.1
4.1.1

Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνίαπλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της
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συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της
συμφωνίας πλαίσιο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας, τον αριθμό και
τον τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του
ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται στην ολοκλήρωση της
συμφωνίας-πλαίσιο, ήτοι με την παρέλευση των 12 μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης και εφόσον οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις που σύναψαν με τον ανάδοχο
εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά σ’αυτό το χρονικό διάστημα.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι 60
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της λήξης ισχύος της Συμφωνίας – Πλαισίου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών
φορέων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.2
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3
Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
Επιπλέον δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I
της παρούσας
4.3.2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να υποβάλουν παραγγελίες σύμφωνα με τα σχετικά
άρθρα της συμφωνίας-πλαίσιο και ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει τα
αγαθά της παραγγελίας, ενώ η αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να καταβάλει στον
Οικονομικό φορέα το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως θα προκύψει μετά την
υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική τιμή (προσφερόμενη έκπτωση) με την
οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο.
Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών τους και
είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν Παραγγελίες ως προς τα είδη αγαθών υπό τους όρους
της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα
πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση
μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνίαπλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο
δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων
που καθορίζονται στη διακήρυξη.
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4.4
Υπεργολαβία
4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν
απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος
ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί
εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5
Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της
Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
4.6
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίαςπλαίσιο
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο,
γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τρόπος πληρωμής
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5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: το 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και των παρεχόμενων
υπηρεσιών ανά τμηματική παράδοση/εκτελεστική σύμβαση
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
5.2
Διάρκεια Συμφωνίας-Πλαισίου
5.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
5.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της
παρούσας.
5.3
Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών-Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.3.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Παράρτημα I της παρούσας
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 206 και 219 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς
να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών επιβάλλονται οι
κυρώσεις των άρθρων 207 και 218 του ν. 4412/2016.
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, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.3.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
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επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης
συνολικής
διάρκειας
της
σύμβασης
ή
σε
περίπτωση
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
5.4
Παρακολούθηση-Παραλαβή του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και η παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. η οποία και
θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται σχετικός έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές
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προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
5.5
Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
5.6
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

1.

Μήττας Χρήστος

2.

Αβραµίδης Ευστάθιος

3.

Θωµαΐδης Παύλος

4.

Καρατζιούλα Νίκη

5.

Μπάτος Σωτήριος

6.

Τζηρίτης ∆ηµήτριος

7.

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

Signature Not Verified

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Α) Για το 1ο Μέρος (Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής)
1. Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει την κατά Νόμο
απαιτούμενη άδεια συντήρησης και επισκευής οχημάτων, αντίγραφο της
οποίας θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Εξαιρείται η προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας για τα οποία απαιτείται
μόνο η εμπορία ανταλλακτικών
2. Ειδικά για τα μηχανήματα έργων, η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να
διαθέτει (προσωρινή) άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και
Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με το άρ. 71 του Ν.
4313 / 2014 "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 261 Α / 17-12-2014) και την σε εφαρμογή του - υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Μ. / οίκ. / 765 / 11-01-2017 Απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα "Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε
υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης
Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)". Αντίγραφο της άδειας θα πρέπει να
προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Εφόσον δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης αδείας μέχρι και την ανάδειξη του
υποψηφίου ως προσωρινού αναδόχου τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα
συμπεριλαμβάνουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύεται για την
κατάθεση αντιγράφου της εκδοθείσας άδειας, όταν αυτή εκδοθεί και ότι
τυχόν απόρριψη της αίτησής του αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
Εξαιρείται η προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας για τα οποία απαιτείται
μόνο η εμπορία ανταλλακτικών
3. Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα (όπως ενδεικτικά τα λάδια,
τα λιπαντικά, τα υγρά φρένων, κ.λπ.) θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι γνήσια
(Genuine Parts). [Ως γνήσια χαρακτηρίζονται όσα είναι της ίδιας ποιότητας
με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του
αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες
προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του
αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή
ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά
που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω
συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι
πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών
πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά
που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου
οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα
πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος.
(Κανονισμός (ΕΚ) 1400/2002, σελ.13, παράγραφος κ')]. Σε περίπτωση που
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δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά γνήσια ανταλλακτικά ή αναλώσιμα
(γεγονός που θα αποδεικνύεται με έγγραφο του εξουσιοδοτημένου δικτύου
αντιπροσωπείας της εταιρίας κατασκευής του οχήματος) είναι δυνατή και η
προσφορά ανταλλακτικών ή αναλωσίμων εφάμιλλης ποιότητας (Matching
Quality). [Ως ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας χαρακτηρίζονται μόνον τα
ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία
μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν
την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη
συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων (Κανονισμός (ΕΚ)
1400/2002, σελ.13, παράγραφος κα')]. Ελλείψει και αυτών, επιτρέπεται η
προσφορά από την ανεξάρτητη ή ελεύθερη αγορά (Independent After
Market). Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσφορά γνήσιων
ανταλλακτικών ή αναλωσίμων, θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως για
τούτο η Αναθέτουσα Αρχή, και μόνο μετά από την έγγραφη συμφωνία της
θα είναι επιτρεπτή η προσφορά ειδών άλλης προελεύσεως. Η τιμολόγηση
των μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αναλωσίμων θα πρέπει να είναι σαφώς
χαμηλότερη από την τιμή που προκύπτει για τα γνήσια, αφαιρουμένου και
του παγίου ποσοστού έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος.
Περαιτέρω, τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
α) να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής,
β) να προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής,
γ) να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να συνοδεύονται με τα αναγκαία
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας CE, ISO κ.λπ., εκτός αν κάποια εξ αυτών
εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από την αντίστοιχη Νομοθεσία,
δ) να φέρουν τον κωδικό αριθμό (Part Number) του κατασκευαστή του οχήματος ή
αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από εκείνον, που να αναγράφεται σε
ευκρινές σημείο της συσκευασίας τους.
4. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού
να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη Υποομάδα παροχής
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής και να διαθέτει ανάλογη επιχείρηση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα αμέσως παρακάτω (υπό Β'). Εξαιρείται η η Ομάδα
Δ΄ του 1ου Μέρους για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας
Στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να αναφέρεται
ευκρινώς το ποσοστό της έκπτωσης επί των τιμών του επισήμου
τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης αυτών από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο
της εταιρίας κατασκευής του οχήματος. Οι προσφορές αφορούν την καθαρή
λιανική τιμή αγοράς των αντικειμένων (δηλαδή προ Φ.Π.Α. και τυχόν
κρατήσεων) την οποία προσφέρουν. Για τον έλεγχο και τη σύγκριση των
τιμών, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να λαμβάνει έγγραφες
προσφορές από το επίσημο δίκτυο πώλησης γνησίων ανταλλακτικών της
εταιρίας κατασκευής του οχήματος ή να ζητάει από τον ανάδοχο να τις
συμπεριλάβει στην προσφορά του. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις
που στον ανάδοχο επιτραπεί η προσφορά ανταλλακτικών εφάμιλλης
ποιότητας (Matching Quality) ή ανταλλακτικών από την ανεξάρτητη ή
ελεύθερη αγορά (lndependent After Market), ελλείψει γνησίων (Genuine
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Parts).Το τιμολόγιο αγοράς των αντικειμένων θα πρέπει υποχρεωτικώς να
συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο ή εκτύπωση του τμήματος του επίσημου
τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης του εξουσιοδοτημένου δικτύου της
εταιρίας κατασκευής του οχήματος που να αφορά τα συγκεκριμένα
αντικείμενα.
5. Σε περίπτωση παροχής αντικειμένων που δεν διαθέτουν εργοστασιακή
εγγύηση, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας κατά την εκτελεστική σύμβαση- των αντικειμένων, διάρκειας τουλάχιστον
ενός (1) έτους από την ημέρα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου πώλησης
προς την Αναθέτουσα Αρχή. Όπου αυτό απαιτείται από τη φύση του
προμηθευόμενου αντικειμένου, στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η
υποχρέωση του αναδόχου για τακτικό προληπτικό έλεγχο, ώστε το υπό
προμήθεια αντικείμενο να διατηρείται πάντοτε στην προβλεπόμενη
κατάσταση. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν
θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του προμηθευθέντος αντικειμένου
προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται
με κανένα κόστος για προμήθεια ανταλλακτικών ή υλικών ή για παροχή
υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε άλλα έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.
6. Η παράδοση των παραγγελθέντων αντικειμένων θα πρέπει να γίνεται εντός
ανώτατης προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών και, αν αυτό δεν είναι
δυνατό λόγω εγγράφως αποδεικνυόμενης μη διαθεσιμότητάς τους ή άλλου
λόγου ανωτέρας βίας, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο (ενώ η παραγγελία του
αναδόχου προς τον δικό του προμηθευτή θα πρέπει να δίνεται οπωσδήποτε
αυθημερόν), σε κάθε δε περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε
αποδεικνυόμενη υπαίτια καθυστέρηση ή αμέλεια του αναδόχου. Το
τιμολόγιο αγοράς των αντικειμένων θα πρέπει υποχρεωτικώς να
συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο ή εκτύπωση του τμήματος του επίσημου
τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης του εξουσιοδοτημένου δικτύου της
εταιρίας κατασκευής του οχήματος που να αφορά τα συγκεκριμένα
αντικείμενα.
7. Κατά τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής, η αρμόδια Επιτροπή της
Αναθέτουσας Αρχής εκτελεί κατά την κρίση της μακροσκοπικό έλεγχο, που
αποβλέπει στη διαπίστωση της συμφωνίας προς τις προδιαγραφές.
Β) Για το 2ο Μέρος (Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής)
1. Για τον έλεγχο και τη σύγκριση των τιμών, επί της παροχής υπηρεσιών δε θα
δοθεί έκπτωση επί της τιμής ανά εργατοώρα, αλλά η δέσμευση του
υποψηφίου Αναδόχου ότι η κάθε εργατοώρα θα τιμολογηθεί με 37 ευρώ
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εξαίρεση αποτελούν τα οχήματα της
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας επί των
οποίων δεν παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
2. Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει την κατά Νόμο
απαιτούμενη άδεια λειτουργίας Συνεργείου συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων και φορτηγών (συμπεριλαμβανομένων των αμαξωμάτων και
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων), αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να
προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Σελίδα 33 από 68

18PROC002607889 2018-01-31
3. Ειδικά για τα μηχανήματα έργων, η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να
διαθέτει (προσωρινή) άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και
Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με το άρ. 71 του Ν.
4313 / 2014 "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 261 Α / 17-12-2014) και την σε εφαρμογή του - υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Μ. / οίκ. / 765 / 11-01-2017 Απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα "Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε
υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης
Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)". Αντίγραφο της άδειας θα πρέπει να
προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Εφόσον δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης αδείας μέχρι και την ανάδειξη του
υποψηφίου ως προσωρινού αναδόχου τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα
συμπεριλαμβάνουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύεται για την
κατάθεση αντιγράφου της εκδοθείσας άδειας, όταν αυτή εκδοθεί και ότι
τυχόν απόρριψη της αίτησής του αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
4. Η επιχείρηση του υποψηφίου αναδόχου –εφόσον είναι υπόχρεη- θα πρέπει
να είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να
διαθέτει ανάλογη Σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρία συλλογής και
μεταφοράς αποβλήτων, και αυτά να αποδεικνύονται εγγράφως κατά το
στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (Ν. 4014 / 2011, Φ.Ε.Κ. Α 209 /
21-9-2011, "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος").
5. Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει όλα τα ειδικά εργαλεία
(Special Tools, συμπεριλαμβανομένου πιστοποιημένου διαγνωστικού
μηχανήματος βλαβών) και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση
εξειδικευμένων εργασιών στους τύπους οχημάτων (επιβατικών, φορτηγών ή
μηχανημάτων έργου), που θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τακτικής
συντήρησης.
6. Ο αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών για καθένα συγκεκριμένο τύπο
οχήματος, για την κάθε αναγκαία εργασία, θα προκύπτει από το επίσημο
εγχειρίδιο χρόνων επισκευών (Repair Time Schedule Manual) της εταιρίας
κατασκευής του οχήματος. Εναλλακτικά, ελλείψει πρόσβασης στο εγχειρίδιο
του κατασκευαστή, οι χρόνοι επισκευών και συντήρησης μπορούν να
λαμβάνονται από καθιερωμένα στην αγορά προγράμματα παροχής τεχνικών
πληροφοριών για τα συνεργεία αυτοκινήτων (όπως λ.χ. τα AutoData, VividWorkshopData, HaynesProWorkshopData κ.λπ.). Οι χρόνοι αυτοί (δηλαδή
αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών) θα είναι δεσμευτικοί για τον
ανάδοχο, υπό την έννοια ότι δεν θα μπορεί αυτός να επικαλεσθεί ότι στην
πράξη προέκυψε υπέρβαση των συμβατικών χρόνων. Το προς τιμολόγηση
κόστος της κάθε εκτελεσθείσας εργασίας θα προκύπτει πολλαπλασιάζοντας
τον συμβατικό αριθμό των εργατοωρών επί την τιμή της εργατοώρας, όπως
αυτή ορίζεται στο Παράρτημα της Οικονομικής Προσφοράς
7. Η αντικατάσταση των αναγκαίων ανταλλακτικών θα γίνεται με γνήσια
ανταλλακτικά (Genuine Parts), εκτός των εξαιρέσεων που προαναφέρονται
παρακάτω, και η προμήθειά τους θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο της
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προσφοράς υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, το τιμολόγιο αγοράς θα πρέπει
να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο ή εκτύπωση του τμήματος του
επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης του εξουσιοδοτημένου δικτύου
της εταιρίας κατασκευής του οχήματος που να αφορά τα συγκεκριμένα
αντικείμενα. Εξάλλου, όλα τα αντικαθιστώμενα ανταλλακτικά θα πρέπει
υποχρεωτικά να παραδίδονται στην Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας
Αρχής μαζί με τα τιμολόγια αγοράς των νέων ανταλλακτικών που
τοποθετήθηκαν, και το γεγονός αυτό να σημειώνεται στο Πρακτικό
Παράδοσης - Παραλαβής.
8. Γνήσια και τα προτεινόμενα από την εταιρία κατασκευής του οχήματος θα
πρέπει να είναι και τα κάθε είδους αναλώσιμα που τυχόν θα χρησιμοποιήσει
ο ανάδοχος, όπως ενδεικτικά τα λάδια, τα λιπαντικά, τα υγρά φρένων, κ.λπ.
9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στις εργασίες
των υπηρεσιακών οχημάτων. Προς τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση
στην έναρξη των εργασιών πάνω από δυο (2) εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως λ.χ. με κάθε πρόσφορο μέσο
αποδεικνυόμενη έλλειψη των αναγκαίων ανταλλακτικών.
10. Τα προς επισκευή ή συντήρηση οχήματα, που σε περίπτωση που είναι
ακινητοποιημένα, παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο με ειδικό όχημα
μεταφοράς οχημάτων (πλατφόρμα), χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της
Μ.Ε.Θ., από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και επιστρέφονται εκεί, με τον
ίδιο τρόπο. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν η ρητή διαφορετική πρόβλεψη
σε συγκεκριμένη Εκτελεστική Σύμβαση και - μόνον ως προς τον τόπο
παραλαβής - η περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος (για οποιονδήποτε
λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου του Νομού
Θεσσαλονίκης), οπότε το όχημα παραλαμβάνεται από το σημείο
ακινητοποίησης.
11. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη εγγύηση καλής
λειτουργίας για όλες τις εργασίες που θα εκτελέσει, διάρκειας τουλάχιστον
ενός (1) έτους από την ημέρα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή. Όπου αυτό απαιτείται από τη φύση
των ανταλλακτικών που έχουν τοποθετηθεί, στην εγγύηση περιλαμβάνεται
και η υποχρέωση του αναδόχου για τακτικό προληπτικό έλεγχο, ώστε τα
τοποθετηθέντα ανταλλακτικά να διατηρούνται πάντοτε στην προβλεπόμενη
κατάσταση. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν
θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προερχόμενη από την συνήθη και
ορθή χρήση των οχημάτων και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα κόστος για
προμήθεια ανταλλακτικών ή υλικών ή για παροχή υπηρεσιών ή για
οποιαδήποτε άλλα έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.
12. Η εκτέλεση των εργασιών θα τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες της Τέχνης και
της Επιστήμης, ενώ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται έλεγχο
κατά την εκτέλεση της εργασίας στην επιχείρησή του από την Επιτροπή
Παραλαβής, στην οποία Επιτροπή θα μπορεί να συμμετέχει με αποκλειστικά
γνωμοδοτική αρμοδιότητα και υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής με
μηχανολογική ειδικότητα.
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Γ) Για το 3ο Μέρος (Ειδική Ομάδα προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών)
Ισχύουν όλα όσα προαναφέρθηκαν για τα Μέρη Α’ και Β’, με τις εξής
διαφοροποιήσεις:
1) Η προμήθεια και η τοποθέτηση ελαστικών αποτελούν ξεχωριστή Ειδική
Ομάδα της Διακήρυξης, που διακρίνεται στην υποομάδα α) το σύνολο
επιβατικών β) το σύνολο των φορτηγών γ) το σύνολο των μηχανημάτων
έργου και δ) τα οχήματα της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης
Κεντρικής Μακεδονίας.
2) Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει την κατά Νόμο
απαιτούμενη άδεια εμπορίας, τοποθέτησης και υποστήριξης (λ.χ.
ζυγοστάθμισης) ελαστικών, α) επιβατικών στην περίπτωση της Α΄
υποομάδας ή β) μηχανημάτων έργων, στην περίπτωση της Β΄ υποομάδας
αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
3) Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη τόσο για την ορθή τοποθέτηση των ελαστικών
όσο και για τον έλεγχό τους πριν την τοποθέτησή τους στο όχημα. Η
αλλαγή και η τοποθέτηση των ελαστικών στα οχήματα καθώς και η
επιδιόρθωση των ελαττωματικών (εντός εγγύησης) ελαστικών, γίνεται με
ευθύνη και από τεχνικό προσωπικό του αναδόχου, ενώ το κόστος αυτό
συμπεριλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές προμήθειας των
ελαστικών.
4) Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και για τον περιοδικό έλεγχο των
τοποθετημένων ελαστικών, όποτε αυτό του ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, καθώς και για την παροχή των αναγκαίων υποστηρικτικών
εργασιών, όπως λ.χ. ζυγοστάθμιση ή ευθυγράμμιση, καθ' όλη τη
διάρκεια χρησιμοποίησης των ελαστικών, εντός της χρονικής διάρκειας
ισχύος της Συμφωνίας - Πλαισίου.
5) Η εγγύηση που θα παρέχεται θα είναι η εργοστασιακή, και θα πρέπει να
παραδίδεται έγγραφη στην Αναθέτουσα Αρχή μαζί με τα τιμολόγια
αγοράς και παροχής υπηρεσιών.
6) Κατά τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής, η αρμόδια Επιτροπή της
Αναθέτουσας Αρχής εκτελεί κατά την κρίση της μακροσκοπικό έλεγχο,
που αποβλέπει στη διαπίστωση της συμφωνίας προς τις προδιαγραφές.
Τα ελαστικά ελέγχονται κατ' όψη ως προς την καινούρια κατάσταση της
εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειάς τους. Δειγματοληπτικά μπορεί κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής - να
πραγματοποιηθεί και εργαστηριακός έλεγχος (με έξοδα του αναδόχου
και χωρίς δικαίωμά του να προβάλει αντιρρήσεις ως προς την
πραγματοποίηση του ελέγχου) - κατά τον οποίο ελέγχονται: α) οι
διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία, β) ο σκελετός, και γ) η
αντοχή στον εφελκυσμό.
7) Στο Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής πρέπει οπωσδήποτε να
περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του καθενός ελαστικού (λ.χ. τύπος ή
κωδικός, ημερομηνία κατασκευής, κ.λπ.).
8) Αν ο ανάδοχος είναι εισαγωγέας ή παραγωγός ελαστικών, θα πρέπει να
προσκομίσει βεβαίωση συμμετοχής στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα
της Ecoelastika (ως μοναδικό εγκεκριμένο στην Ελλάδα), ενώ αν είναι
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προμηθευτής από την εγχώρια αγορά θα προσκομίσει τη βεβαίωση
συμμετοχής στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika της
εταιρείας από όπου προμηθεύεται τα ελαστικά, η οποία (εταιρία) είναι
και ο εισαγωγέας.
9) Τα υπό προμήθεια ελαστικά και αεροθάλαμοι θα πρέπει να καλύπτουν
τις προδιαγραφές που θέτουν η E.T.R.T.O. (EUROPEAN TIRES AND RIM
TECHNICAL ORGANIZATION) και οι Οδηγίες 92 / 23 / EOK και 2005 / 11 /
ΕOΚ / 16-2-2005, όπως όλα αυτά ισχύουν σήμερα.
Να διαθέτουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό
Κανονισμό και την ελληνική Νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση
CE, η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός
αναγνώρισης του ελαστικού. Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται
όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την E.T.R.T.O., και κατ’ ελάχιστον τα
παρακάτω:
- Η επωνυμία του κατασκευαστή και η εμπορική ονομασία του ελαστικού,
- Το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής,
- Οι διαστάσεις του ελαστικού,
- Ο τετραψήφιος αριθμός περί της ημερομηνίας παραγωγής,
- Το εάν φέρει αεροθάλαμο ή όχι,
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση αέρα,
- Ο Δείκτης Φορτίου,
- Ο Δείκτης Ταχύτητας.
10) Τα ελαστικά που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
α) να είναι γνήσια, άριστης ποιότητας, χωρίς κατασκευαστικά
ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής. Ωστόσο δεν είναι
απαραίτητο η συνολική ποσότητα κάθε είδους και διάστασης ελαστικού
να προέρχεται από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο.
β) να είναι καινούρια, και μάλιστα κατασκευής του τελευταίου τριμήνου
πριν την τοποθέτησή τους, και φυσικά να μην προέρχονται από
αναγόμωση.
γ) να είναι των προβλεπόμενων από την κατασκευάστρια εταιρία τού
καθενός οχήματος διαστάσεων και να φέρουν τις εξής ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές:
• Η μορφή του πλέγματος για όλους τους τύπους ελαστικών εκτός αυτών
ομαλού δρόμου δεν πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την
κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
• Η αντοχή σε εφελκυσμό του πέλματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2000
Lb/ in2 ενώ των πλευρικών τοιχωμάτων τουλάχιστον 1300 Lb/ in2.
• Τα πλευρικά τοιχώματα να φέρουν στρώση από ελαστικό ικανού πάχους
για την προστασία αυτών από τριβή ή άλλη επίδραση.
• Να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) όπου η γωνία διάταξης των λινών ή
συρμάτων του σκελετού ως προς την περιφέρεια είναι 90˚ περίπου και
συμβατικά όταν η γωνία είναι περίπου 38˚ (διαγώνια διάταξη), των
οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από την εταιρεία κατασκευής.
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•

•

•

•

Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι μίγμα από φυσικό και
συνθετικό ελαστικό προσαρμοσμένο για τις οδικές συνθήκες που
προορίζεται το ελαστικό.
Ο σκελετός θα αποτελείται από δέσμη λινών (nylon ή άλλη συνθετική
ίνα) ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων και θα ενισχύεται με μια ή
περισσότερες περιμετρικές λωρίδες, οι οποίες θα αποτελούνται από
συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων, για αύξηση της
αντίστασης του ελαστικού στην κρούση.
Το μέγιστο φορτίο, το οποίο επιτρέπεται να μεταφέρει το κάθε ελαστικό
στην προβλεπόμενη μέγιστη ταχύτητα, χαρακτηρίζεται σαν "Δείκτης
Φορτίου" (Load Index - L.I.). Εκφράζεται με έναν ακέραιο αριθμό από 0 –
279, με αντίστοιχες τιμές σε Kg, σύμφωνα με τον πίνακα της
προδιαγραφής E.T.R.T.O.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την ασφαλή μεταφορά του
μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου χαρακτηρίζεται σαν "Δείκτης
Ταχύτητας" (Speed Symbol - S.S), ο οποίος εκφράζεται με ένα λατινικό
γράμμα και τις αντίστοιχες τιμές σε Km/h, σύμφωνα με τον πίνακα της
προδιαγραφής E.T.R.T.O.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Μέρη, Ομάδες και Υποομάδες του Αντικειμένου του
Διαγωνισμού
1ο ΜΕΡΟΣ : Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής
2ο ΜΕΡΟΣ : Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής
3ο ΜΕΡΟΣ (Ειδική Ομάδα) : Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η αρίθμηση των Ομάδων και Υποομάδων είναι κοινή για το 1ο και 2ο
Μέρος του αντικειμένου. Λ.χ. η Υποομάδα 1 της Ομάδας Α’ είναι η ίδια (π.χ.
αυτοκίνητα εταιρίας κατασκευής Renault), είτε πρόκειται για προμήθεια
αντικειμένων είτε για παροχή υπηρεσιών. Εξαίρεση αποτελεί η Ομάδα Δ΄ του 1ου
Μέρους (προμήθεια) που αφορά την προμήθεια μόνο Ανταλλακτικών (και όχι
παροχής υπηρεσίας) των οχημάτων της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης
Κεντρικής Μακεδονίας
ΟΜΑΔΑ Α' : Επιβατικά
Υποομάδα 1) Renault (4 οχήματα)
Υποομάδα 2) Fiat-(2 οχήματα)
Υποομάδα 3) Skoda (3 οχήματα)
Υποομάδα 4) Seat (10 οχήματα)
Υποομάδα 5) Citroen (18 οχήματα)
Υποομάδα 6) Ford (4 οχήματα)
Υποομάδα 7)Nissan /ΤΕΟΚΑΡ (4 οχήματα)
Υποομάδα 8) Suzuki/Santana Motor (14 οχήματα)
Υποομάδα 9) Daihatsu (3 οχήματα)
Υποομάδα 10) Hyundai (4 οχήματα)
Υποομάδα 11) Mercedes (1 όχημα)
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ΟΜΑΔΑ Β' : Φορτηγά
Υποομάδα 1) Nissan (1 όχημα)
Υποομάδα 2) Fiat-Iveco(1 όχημα)
Υποομάδα 3) Thomas (1 όχημα)
Υποομάδα 4) Iveco-Magirus (2 οχήματα)
Υποομάδα 5) Stayer (2 οχήματα)
Υποομάδα 6) Mitsubishi (1 όχημα)
Υποομάδα 7) Fiat (1 όχημα)
ΟΜΑΔΑ Γ' : Μηχανήματα Έργου (Δεν συμπεριλαμβάνονται τα Φορτηγά)
• Υποομάδα 1 : Γκρείντερ (2 οχήματα)
• Υποομάδα 2 Εταιρία κατασκευής HBM-NOBAS (3 οχήματα)
• Υποομάδα 3: Εταιρία κατασκευής Fiat-Allis (1 όχημα)
• Υποομάδα 4 : Εταιρία κατασκευής New Holland (2 οχήματα)
• Υποομάδα 5 : Εταιρία κατασκευής Komatsu (1 όχημα)
• Υποομάδα 6 : Εταιρία κατασκευής Case (1 όχημα)
• Υποομάδα 7 : Εταιρία κατασκευής Hyundai (1 όχημα)
• Υποομάδα 8 : Εταιρία κατασκευής Παπακωνσταντίνου-Deman (2
οχήματα)
• Υποομάδα 9: Εταιρία κατασκευής Scania (1 όχημα)
• Υποομάδα 10: Εταιρία κατασκευής Mercedes (1 όχημα)
• Υποομάδα 11 : Εταιρία κατασκευής Schmidt (3 οχήματα)
• Υποομάδα 12: Εταιρία κατασκευής Boschung (1 όχημα)
• Υποομάδα 13 : Εταιρία κατασκευής GAP-Deman (1 όχημα)
• Υποομάδα 14: Κλάρκ (1 όχημα)
• Υποομάδα 15: Εταιρία κατασκευής Iveco-Jonston (1 όχημα)
• Υποομάδα 16 :Εταιρία κατασκευής Renault (1 όχημα)
• Υποομάδα 17: Εταιρία κατασκευής Foredil Macchine (2 οχήματα)
• Υποομάδα 18: Εταιρία κατασκευής Baukema(1 όχημα)
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ΟΜΑΔΑ Δ' : Προμήθεια Ανταλλακτικών για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας
Το κάθε όχημα αποτελεί χωριστή υποομάδα σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας
Ομάδα Δ΄ Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης
Κεντρικής Μακεδονίας
α/α

Αρ. Κυκλοφ.

Είδος
Εργοστάσιο
Οχήματος Κατασκευής

Τύπος

Κυβισμός Ημερομ. 1ης
Άδειας Κυκλ.

Αρ.
Πλαισίου

Διανυθ.
Χιλιόμ.

1. . ΠΣ 3153
3Ος ΠΣΘ

Υδροφόρο MERCEDES
1000λ
BENZ

MB VARIO
815 D 4X2

4249 cc

02-12-2004

WDB670321 156600 km
1N112006

2.

ΠΣ 3022
Τηλεπικοινωνίες

Μεταφορά CHEROKEE
ς
προσωπικο
ύ

JEEP
CHEROKEE

2499cc

28-01-2014

IJG6N8784W 213994km
113624

3.

ΠΣ 3756
2η ΕΜΑΚ

Υδροφόρο ΕΛΒΟ
1000λ

UNIMOG
U400

4801cc

16-01-2009

WDB434201
V-217220

4. . ΠΣ 2394 ΠΣ1421
2η ΕΜΑΚ

Ερπυστριο HAGGLUND HAGGLUNDS
φόρα
S
BV 2016

2996cc
2996cc

19-09-2000
10-10-1996

AGH 9245
AGH 8958

5.

ΠΣ 2855
3ος ΠΣΘ

Υδροφόρο MAN
2500λ

MAN 10.185
LAEC 4X4

4580cc

05-07-2004

WMAL
2622-24Y121096

129403km

6.

ΠΣ 772
ΠΥ Κιλκίς

Υδροφόρο STEYR
10000λ

STEYR
11970cc
1490.320/038
6x4

20-08-1980

H.1490.418.
1432/114

80000km
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7.

ΠΣ 3724
ΠΥ Γουμένισσας

Υδροφόρο IVECO
2500λ

IVECO
5900cc
MAGIRUS 140
E 24

01-02-2009

ZCFB1JJ8202 132200km
497946

8.

ΠΣ 3728
ΠΥ Έδεσσας

Υδροφόρο IVECO
2500λ

ICECO
5900 cc
MAGIRUS TLF
16/25-3 4X4

01-02-2009

ZCFB1JJ8202 110825 km
497950

9.

ΠΣ 2886
ΠΥ Έδεσσας

Βραχιονοφ MERCEDES
όρο

ACTROS MB
GB 22/3300

11946cc 27-02-2004

WBD950014
1K813182

10.

ΠΣ 3062
ΠΥ Γιαννιτσών

Υδροφόρο MAN
5000λ

MAN 19.364
4X4

12000cc 24-02-2004

WMAT34ZZZ 141200km
3L-034179

11.

ΠΣ 3026
ΠΥ Κατερίνης

Μεταφορά CHEROKEE
ς
προσωπικο
ύ

JEEP
CHEROKEE 2.5
CRD

28-01-2004
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ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών, για όλα τα οχήματα
Υποομάδα Α΄(Επιβατικά)
Το σύνολο των οχημάτων της Ομάδας Α΄ του 1ου Μέρους
Υποομάδα Β΄ (Φορτηγά)
Το σύνολο των οχημάτων της Ομάδας Β΄ του 1ου Μέρους
Υποομάδα Γ΄ (Μηχανήματα Έργου).
Το σύνολο των οχημάτων της Ομάδας Γ΄ του 1ου Μέρους
Υποομάδα Δ΄ (Οχήματα της Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας)
Το σύνολο των οχημάτων σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας
Υποομάδα Δ΄ Οχήματα Πυροσβεστικής
α/
α

Αρ.
Κυκλοφ.

Είδος Οχήματος

.
Εργοστάσιο
Κατασκευής

Τύπος

Κυβισμός

Ημερομ. 1ης
Άδειας Κυκλ.

Αρ. Πλαισίου

Διανυθ.
Χιλιόμ.

Είδος/Περιγραφή Ανταλλακτικού

Ποσ/τα

1.

ΠΣ 3677
ΠΕΠΥΔ
ΚΜ

Διοικητικό

MITSUBISHI

Pajero 3.2 TD

3200 cc

01/12/2008

JMBLNV98W70
02081

296000 km

1.Ελαστικά κατευθ/ριου άξονα
2.Ελαστικά κινητήριου άξονα
265/60 R18 Μ+S

2
2

2.

ΠΣ 3892
2η ΕΜΑΚ

Μεταφοράς προσ/κού

TEMSA

Opalin

1800 cc

26/10/2009

NLTHNH4CL010
00049

58000 km

1.Ελαστικά κατευθ/ριου άξονα
2.Ελαστικά κινητήριου άξονα
245/70 R17.5 Ασφάλτου

2
4

3.

ΠΣ 3932
2η ΕΜΑΚ

Υδροφόρο-διασωστικό
1500λ

IVECO

EURO
GARGO 140
E 24

5880 cc

01/12/2009

ZCFB1JJ820255
6300

45000 km

1.Ελαστικά κατευθ/ριου άξονα
2.Ελαστικά κινητήριου άξονα
11 R 22.5

2
4

4.

ΠΣ 3896
6ος ΠΣΘ

Μεταφοράς προσ/κού

TEMSA

Opalin

1800 cc

22/02/2010

NLTHNH4CL010
00053

25200 km

1.Ελαστικά κατευθ/ριου άξονα
2.Ελαστικά κινητήριου άξονα
245/70 R17.5 Ασφάλτου

2
4

5.

ΠΣ 4357
ΠΕΠΥΔ
ΚΜ

Μεταφοράς προσ/κού
Κινητό συνεργείο υπό
τοποθέτηση

MERCEDES

SPRINTER 315
CDI

2148 cc

WDB9066351S
232542

12500 km

1.Ελαστικά κατευθ/ριου άξονα
2.Ελαστικά κινητήριου άξονα
235/65 R16 Ασφάλτου

2
2

--
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Υπογραμμίζεται ότι κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει προσφορά για όσα
από τα Μέρη και όσες από τις Ομάδες ή Υποομάδες επιθυμεί, πρέπει όμως να
υποβάλει προσφορά για το σύνολο των αντικειμένων και υπηρεσιών τής κάθε
Υποομάδας για την οποία θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Ο κάθε υποψήφιος
δεσμεύεται ότι για κάθε υποομάδα του 1ου Μέρους (προμήθεια) υποβάλλει και για
την αντίστοιχη υποομάδα του 2ου Μέρους (παροχή υπηρεσιών). Κάθε υποψήφιος
που θα καταθέσει προσφορά για κάθε υποομάδα του 3ου μέρους (προμήθεια και
τοποθέτηση ελαστικών) δεσμεύεται για το σύνολο των οχημάτων της υποομάδας.
Εξαίρεση αποτελεί η Ομάδα Δ΄ του 1ου Μέρους (προμήθεια) που αφορά την
προμήθεια μόνο Ανταλλακτικών (και όχι παροχής υπηρεσίας) των οχημάτων της
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας
Επιπλέον δεσμεύεται και για το σύνολο του χρόνου που καλύπτει η Συμφωνία –
Πλαίσιο, αλλά και οι Εκτελεστικές της Συμβάσεις, διαφορετικά η προσφορά του
απορρίπτεται για όσα μέρη της δεν πληρούν τους όρους αυτούς.
Τέλος, ο προϋπολογισμός της Διακήρυξης αναλύεται ανά
προκηρυσσόμενου αντικειμένου της Συμφωνίας - Πλαισίου ως εξής:

Προμήθεια ανταλλακτικών

Χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
Σύνολο

71.774,19
17.225,81
89.000,00

Υπηρεσίες
Συντήρησης & Επισκευής

Χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
Σύνολο

40.322,56
9.677,42
49.999,98

Ελαστικά

Χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
Σύνολο

8.870,95
2.129,03
10.999,98

Σύνολο Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ
Σύνολο Φ.Π.Α.
Σύνολο Προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.

Ομάδα

του

120.967,71
29.032,25
149.999,96€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
«Συμφωνία-Πλαίσιο, για την Προμήθεια Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής
Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και
Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ., και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής
Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
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από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή)».
(Αριθμός Διακήρυξης : …… / … / …-…-2018)
1ο ΜΕΡΟΣ : Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής
2ο ΜΕΡΟΣ : Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής
3ο ΜΕΡΟΣ (Ειδική Ομάδα) : Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών
Συνολικός εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: Μέχρι 149.999,96 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του : ……………………………………………………
Έδρα : …………………………………………………
Η προσφορά μας αφορά όλα τα αντικείμενα (ανταλλακτικά και υπηρεσίες) των
παρακάτω Υποομάδων:
[Στον Πίνακα σημειώνονται τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης επί των
αντίστοιχων τιμών της αντιπροσωπείας κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,
και μόνον για τις Υποομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος]
ΤΥΠΟΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΣ 1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΧΗΜ.

Megane
Kangoo
Sedici
Fiorino
Octavia St Wagon
Ibiza
Saxo
Berlingo
Xsara
XX
Ranger
Sunny
NavaraD22Pick up
Vitara
Vitara/Santana
Grand Vitara
Magyar
Terios
Accent
H1

2005
2000, 2002
2009
1999
2007
2010
1999, 2000
2009
2004
2001, 2011
2010
1988
2007
2000
1999,2000,2002,2004
2003
2007
2007
2002
2005

ΟΜΑΔΑ Α'
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
1) Renault
2) Fiat
3) Skoda
4) Seat
5) Citroen

6) Ford
7)Nissan
/ΤΕΟΚΑΡ
8) Suzuki
/Santana Motor

9) Daihatsu
10) Hyundai
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1
3
1
1
3
10
12
3
1
2
4
2
2
2
10
1
1
3
2
2

1ο ΜΕΡΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σ
(Ενιαία
37€ η
έκπτωση)
εργατοώρα
…%
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11) Mercedes

ΟΜΑΔΑ B'
ΦΟΡΤΗΓΑΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
1) Nissan
2) Fiat-Iveco
3) Thomas
4) Iveco-Magirus
5) Stayer Hellas
6) Mitsubishi
7) Fiat

E

2007

ΤΥΠΟΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΣ
1ΗΣ ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3) Fiat-Allis
4) New Holland
5) Komatsu
6) Case
7) Hyundai
8) DEMANΠαπακωνσταντιν
ου
9) Scania

10) Mercedes
11) Schimdt
12) Boschung
13) GAP Deman

1ο
ΜΕΡΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Ενιαία έκπτωση)
…%

Cabstar E
2003
ML 135 E 23W
2001
TH1700 4x4 PTC 1986
II TON
2002 & 2007
1987
Φορτηγό
μη 1995
ανατρεπόμενο
Φορτηγό
μη 1987
ανατρεπόμενο

ΤΥΠΟΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ Γ'
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ
1) Γκρειντερ
2) HBM-NOBAS

1

Ελκυστήρας
Επικαθήμενο
Mandrabel
HS
M2
Unimog
Daimler Chrysler
SR500
JETBROOM
BJB4000M
DIA-DEM-65LUX
&
Renault

2
2
1
1

ΕΙΔΟΣ ΟΧΉΜΑΤΟΣ/
ΑΡΙΘ.
ΕΤΟΣ 1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Γκρειντερ/2004
Γκρειντερ/2009
Γκρειντερ/1987
JCB/2008
Προωθητής/2008
Φορτωτής/1996
Φορτωτής/1997
Φορτωτής/2006
Διαγραμμιστικό/200
5
Εκχιονιστικό/2006
Ελκυστήρας/1993
Επικαθήμενο/1976

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Αποχιονιστικό/1996
Αποχιονιστικό/2006
…/2006
Εκχιονιστικό/1999

1
2
1
1

Διαγραμμιστικό/200
0

1
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η

1
1
1

1ο
ΜΕΡΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Ενιαία έκπτωση)
…%

SHM5NT-1
SHM5NB
FG75A
LB90B-4PT
D180
D75S-5
721B
HL757-7
DIANA105
GD05-1040

37€
εργατοώρα

37€
εργατοώρα

η
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EN60F8(B120.65)
14) Κλαρκ
15) Iveco-Jonston
16) Renault
CamborneInterlift
17) Foredil
Macchine
18) Baukema

ML150E18
600series
40ACC5(M150.12
C) & IR180T

Σάρωθρο/2005

1
1

Καλαθοφόρο/1999

1

23.14
AMBIENTELE
SHM481B

Φορτωτής/2001
Πολυμηχάνημα/2005
Ισοπεδωτής
Γαιών/1985

1
1
1
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Ομάδα Δ΄ Οχήματα
Περιφερειακής Πυροσβεστικής
Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας
α/α

Αρ. Κυκλοφ.

Είδος
Εργοστάσιο
Οχήματος Κατασκευής

Τύπος

Κυβισμός Ημερομ. 1ης
Άδειας Κυκλ.

Αρ.
Πλαισίου

Διανυθ.
Χιλιόμ.

1. . ΠΣ 3153
3Ος ΠΣΘ

Υδροφόρο MERCEDES
1000λ
BENZ

MB VARIO
815 D 4X2

4249 cc

02-12-2004

WDB670321 156600 km
1N112006

2.

ΠΣ 3022
Τηλεπικοινωνίες

Μεταφορά CHEROKEE
ς
προσωπικο
ύ

JEEP
CHEROKEE

2499cc

28-01-2014

IJG6N8784W 213994km
113624

3.

ΠΣ 3756
2η ΕΜΑΚ

Υδροφόρο ΕΛΒΟ
1000λ

UNIMOG
U400

4801cc

16-01-2009

WDB434201
V-217220

4. . ΠΣ 2394 ΠΣ1421
2η ΕΜΑΚ

Ερπυστριο HAGGLUND HAGGLUNDS
φόρα
S
BV 2016

2996cc
2996cc

19-09-2000
10-10-1996

AGH 9245
AGH 8958

5.

ΠΣ 2855
3ος ΠΣΘ

Υδροφόρο MAN
2500λ

MAN 10.185
LAEC 4X4

4580cc

05-07-2004

WMAL
2622-24Y121096

129403km

6.

ΠΣ 772
ΠΥ Κιλκίς

Υδροφόρο STEYR
10000λ

STEYR
11970cc
1490.320/038
6x4

20-08-1980

H.1490.418.
1432/114

80000km

7.

ΠΣ 3724
ΠΥ Γουμένισσας

Υδροφόρο IVECO
2500λ

IVECO
5900cc
MAGIRUS 140

01-02-2009

ZCFB1JJ8202 132200km
497946
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E 24
8.

ΠΣ 3728
ΠΥ Έδεσσας

Υδροφόρο IVECO
2500λ

ICECO
5900 cc
MAGIRUS TLF
16/25-3 4X4

01-02-2009

9.

ΠΣ 2886
ΠΥ Έδεσσας

Βραχιονοφ MERCEDES
όρο

ACTROS MB
GB 22/3300

11946cc 27-02-2004

WBD950014
1K813182

10.

ΠΣ 3062
ΠΥ Γιαννιτσών

Υδροφόρο MAN
5000λ

MAN 19.364
4X4

12000cc 24-02-2004

WMAT34ZZZ 141200km
3L-034179

11.

ΠΣ 3026
ΠΥ Κατερίνης

Μεταφορά CHEROKEE
ς
προσωπικο
ύ

JEEP
CHEROKEE 2.5
CRD

28-01-2004
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3ο ΜΕΡΟΣ (Ειδική Ομάδα) : Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α'

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
67

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β'

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

ΦΟΡΤΗΓΑ
9

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ'

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
(Ενιαία
έκπτωση)
…%

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

26

(Ενιαία
έκπτωση)
…%

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

5

(Ενιαία
έκπτωση)
…%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ'

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
(Ενιαία
έκπτωση)
…%

Οχήματα
Πυροσβεστικής

Λοιποί όροι της οικονομικής προσφοράς:
1) Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (άρ. 95 § 5 εδ. α' του Ν. 4412 / 2016).
2) Το ποσοστό έκπτωσης αφορά μόνο το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά υποομάδα
στο μέρος των Προμηθειών (ή προμήθεια και τοποθέτηση στην περίπτωση των
ελαστικών)
3) Η τιμή περιλαμβάνει κατά περίπτωση (σύμφωνα με την Συμφωνία - Πλαίσιο και
την εκάστοτε Εκτελεστική της Σύμβαση) και τα εξής έξοδα του αναδόχου:
Α) τη μεταφορά των προμηθευόμενων αντικειμένων και την παράδοσή τους
στον καθοριζόμενο από την Εκτελεστική Σύμβαση τόπο, εντός ανώτατου
χρονικού ορίου πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της
Εκτελεστικής Σύμβασης ή, σε περίπτωση αποδεικνυόμενης μη
διαθεσιμότητας αντικειμένων, εντός του απολύτως απαραίτητου χρόνου για
την παραγγελία και παραλαβή τους εκ μέρους του αναδόχου.

Σελίδα 49 από 68

18PROC002607889 2018-01-31
Β) την άμεση (εντός της ίδιας ημέρας από την υπογραφή της Εκτελεστικής
Σύμβασης) παραλαβή του οχήματος από τον καθοριζόμενο από την
Εκτελεστική Σύμβαση τόπο και την παράδοσή του σε αυτόν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα 1 της Διακήρυξης..
4) Η παράδοση - παραλαβή τόσο των παραγγελλόμενων αντικειμένων όσο και των
οχημάτων μετά την παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες για την
Αναθέτουσα Αρχή ημέρες και ώρες.
…………., … / … / 2018
Ο Προσφέρων
( Υπογραφή και Σφραγίδα )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1ο ΚΑΙ 2Ο ΜΕΡΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

Ελάχιστο Ποσό
Εγγυητικής
Επιστολής
Συμμετοχής

ΟΜΑΔΑ Α'
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
1) Renault
2) Fiat
3) Skoda
4) Seat
5) Citroen
6) Ford
7)Nissan
/ΤΕΟΚΑΡ
8) Suzuki
/Santana Motor
9) Daihatsu
10) Hyundai
11) Mercedes

4
2
3
10
18
4
4

41,20€
20,60€
30,90€
103,00€
185,40€
41,20€
41,20€

14

144,20€

3
4
1
ΣΥΝΟΛΟ

30,90€
41,20€
10,30€
690,10 €
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ΟΜΑΔΑ B'
ΦΟΡΤΗΓΑΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
1) Nissan
2) Fiat-Iveco
3) Thomas
4) Iveco-Magirus
5) Stayer Hellas
6) Mitsubishi
7) Fiat

ΟΜΑΔΑ Γ'
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ
1) Γκρειντερ
2) HBM-NOBAS
3) Fiat-Allis
4) New Holland
5) Komatsu
6) Case
7) Hyundai
8) DEMANΠαπακωνσταντιν
ου
9) Scania
10) Mercedes
11) Schimdt
12) Boschung
13) GAP Deman
14) Κλαρκ
15) Iveco-Jonston
16) Renault
CamborneInterlift
17) Foredil
Macchine
18) Baukema

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

Ελάχιστο Ποσό
Εγγυητικής
Επιστολής
Συμμετοχής

1
1
1
2
2
1
1
ΣΥΝΟΛΟ

10,30€
10,30€
10,30€
20,60€
20,60€
10,30€
10,30€
92,70 €

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

Ελάχιστο Ποσό
Εγγυητικής
Επιστολής
Συμμετοχής

2
3
1
2
1
1
1
2

20,60€
30,90€
10,30€
20,60€
10,30€
10,30€
10,30€
20,60€

1
1
3
1
1
1
1
1

10,30€
10,30€
30,90€
10,30€
10,30€
10,30€
10,30€
10,30€

2

20,60€

1
ΣΥΝΟΛΟ

10,30€
267,80 €
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Ομάδα Δ΄ Οχήματα
Περιφερειακής Πυροσβεστικής
Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας
Εργοστάσι
ο
Κατασκευ
ής

Ελάχιστο Ποσό Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής

1. . Υδροφόρο
1000λ

MERCEDES
BENZ

6,35 €

2.

Μεταφοράς
προσωπικού

CHEROKEE

6,35 €

3.

Υδροφόρο
1000λ

ΕΛΒΟ

6,35 €

4. . Ερπυστριοφόρα

HAGGLUN
DS

6,35 €

5.

Υδροφόρο
2500λ

MAN

6,35 €

6.

Υδροφόρο
10000λ

STEYR

6,35 €

7.

Υδροφόρο
2500λ

IVECO

6,35 €

8.

Υδροφόρο
2500λ

IVECO

6,35 €

9.

Βραχιονοφόρο

MERCEDES

6,35 €

10.

Υδροφόρο
5000λ

MAN

6,35 €

11.

Μεταφοράς
προσωπικού

CHEROKEE

6,35 €

ΣΥΝΟΛΟ

69,87 €

α/α

Είδος Οχήματος

3ο ΜΕΡΟΣ Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α'

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
67

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β'

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

ΦΟΡΤΗΓΑ
9
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Ελάχιστο Ποσό
Εγγυητικής
Επιστολής
Συμμετοχής
55,55 €

Ελάχιστο Ποσό
Εγγυητικής
Επιστολής
Συμμετοχής
7,46 €
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ'

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ
26
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ'

Ελάχιστο Ποσό
Εγγυητικής
Επιστολής
Συμμετοχής
21,56 €

ΑΡΙΘ.
ΟΧΗΜ.

Ελάχιστο Ποσό
Εγγυητικής
Επιστολής
Συμμετοχής

5

4,15 €

Οχήματα
Περιφερειακής
Πυροσβεστικής
Διοίκησης
Κεντρικής
Μακεδονίας ς

Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Τράπεζας ή Καταστήματος του Τ.Π. & Δ.) :
…………………
Αριθμός εγγυητικής επιστολής : …………………
Ημερομηνία έκδοσης εγγυητικής επιστολής : …………………
Ποσό εγγυητικής επιστολής : ………………… €.
Ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή : ………………….
Χρόνος λήξης εγγυητικής επιστολής : …………………
Προς (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) : ................................
Προς (Πλήρης διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) : ..............................
Αριθμός Διακήρυξης : ………………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι των δικαιωμάτων της διαιρέσεως και
διζήσεως, μέχρι του ποσού των …………… €, υπέρ του :
1) [Σε περίπτωση φυσικού προσώπου] : του ………………. (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο), διεύθυνση ………….., με ΑΦΜ: ................, ή
2) [Σε περίπτωση νομικού προσώπου] : της ………………. (πλήρης επωνυμία), έδρα
........................, με ΑΦΜ: ....................., ή
3) [Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας] : των φυσικών / νομικών προσώπων :
α) (ονοματεπώνυμο & πατρώνυμο / πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) ...................
β) (ονοματεπώνυμο & πατρώνυμο / πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (ονοματεπώνυμο & πατρώνυμο / πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας),
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
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για την συμμετοχή στην υπ’ αρ. …… / … / …-…-2018 Διακήρυξη της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης , με τίτλο «Συμφωνία - Πλαίσιο για την Προμήθεια
Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και
Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ., και της
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)».
Το παραπάνω ποσό καλύπτει ποσοστό 1 % της προεκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης
(εκτός του Φ.Π.Α.), για τις Υποομάδες για τις οποίες υποβάλει προσφορά ο
υποψήφιος ανάδοχος.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση, και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την 10-4-2019 [τουλάχιστον 30
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της λήξης ισχύος των προσφορών], άλλως
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
Γ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Τράπεζας ή Καταστήματος του Τ.Π. & Δ.) :
…………………
Αριθμός εγγυητικής επιστολής : …………………
Ημερομηνία έκδοσης εγγυητικής επιστολής : …………………
Ποσό εγγυητικής επιστολής : …………………€.
Ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή : ………………….
Χρόνος λήξης εγγυητικής επιστολής : …………………
Προς (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) : ................................
Προς (Πλήρης διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) : ..............................
Αριθμός Διακήρυξης : ………………..
Αριθμός και πλήρης τίτλος Σύμβασης (Συμφωνίας - Πλαισίου) : . ……………………
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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι των δικαιωμάτων της διαιρέσεως και
διζήσεως, μέχρι του ποσού των …………… €, υπέρ του :
1) [Σε περίπτωση φυσικού προσώπου] : του ………………. (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο), διεύθυνση ………….., με ΑΦΜ: ................, ή
2) [Σε περίπτωση νομικού προσώπου] : της ………………. (πλήρης επωνυμία), έδρα
........................, με ΑΦΜ: ....................., ή
3) [Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας] : των φυσικών / νομικών προσώπων :
α) (ονοματεπώνυμο & πατρώνυμο / πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) ...................
β) (ονοματεπώνυμο & πατρώνυμο / πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (ονοματεπώνυμο & πατρώνυμο / πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας),
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ’ αρ. ...... Σύμβασης (Συμφωνίας - Πλαισίου) με τίτλο
“……”, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ...... Διακήρυξη της ΜΕΘ.
Το παραπάνω ποσό καλύπτει ποσοστό 0,5 % του ανώτατου εκτιμώμενου ποσού της
Συμφωνίας - Πλαισίου που αναλαμβάνει ο ανάδοχος.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση, και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την ………., άλλως μέχρις ότου αυτή μας
επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν την ημερομηνία λήξης της.
Αποδεχόμαστε ότι η αποδέσμευση της επιστολής θα γίνει σταδιακά, ισόποσα και
αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση με τον χρόνο συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας –
Πλαισίου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισίου

Θεσσαλονίκη …. ……….. 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΚΜ)
ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΚΜ)
Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κώδικας : 54627, Θεσ/νίκη

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ
Τίτλος Συμφωνίας – Πλαισίου : "……".
Αριθμός Συμφωνίας – Πλαισίου : …… / … / … / …-…-2018
Προϋπολογισμός Συμφωνίας – Πλαισίου : Μέχρι … €
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ……………, ημέρα ……, μεταξύ αφενός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 64 και
εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ και στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου …………, που εδρεύει ………… και
εκπροσωπείται νόμιμα από …………… και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση
ως «ο Ανάδοχος» (Α.Φ.Μ. αναδόχου ……, ΔΟΥ ……), Σε συνέχεια του Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού άνω των ορίων, με τη διαδικασία της Συμφωνίας-Πλαισίου, για την
Προμήθεια Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και
Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ., με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή)» και έχοντας υπόψη
1. Τις α) αριθμ. πρωτ ΠΚΜ 42987(9978)/9-11-2017(ΑΔΑ:Ψ5ΕΙ7ΛΛ-ΜΓΨ)
(ΑΔΑΜ:17REQ002219280) (εγκεκριμένο πρωτογενές), απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης συνολικού ποσού 65.000,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ.
Έτους 2017-2018 κατόπιν του ΑΔΑΜ:17REQ002078734 πρωτογενούς αιτήματος του
Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας β) αριθμ. πρωτ ΠΚΜ 455312(10500)/1711-2017 (ΑΔΑ:6Λ347ΛΛ-ΑΩΖ) (ΑΔΑΜ:17REQ002295192) (εγκεκριμένο πρωτογενές),
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 85.000,00€ στον
προϋπολογισμό εξόδων του οικ. Έτους 2017-2018 κατόπιν του ΑΔΑΜ:
17REQ002161701 πρωτογενούς αιτήματος Τμ. Εργοταξίων της Υπ/δνσης Τεχνικών
Έργων Μ.Ε.Θ., όπως αυτές επανεκδόθηκαν με την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 185(30)/2-12018 (ΑΔΑ:78ΕΑ7ΛΛ-4Φ2) αριθμ 44 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
2. Την αριθμ.. … / … / …-…-2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ Διακήρυξης ……, ΑΔΑ περίληψης
……),
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3. Την υπ’ αρ. … / …-…-2018 (ΑΔΑ ……) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
για την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και την κατακύρωση στον
ανάδοχο.
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο και οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή (“εκτελεστικές
συμβάσεις”) χρηματοδοτούνται από την ΠΚΜ αρ. φορέα 721, Κωδ. ΣΑ
02.21.01.721.0861.α01-002486-7 και 02.21.01.721.1321.α01-002486-7 Η δαπάνη για τη
σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : (0861&1321) σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018 του Φορέα 721
Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής / παροχή υπηρεσιών συντήρησης και
επισκευής των μεταφορικών μέσων ξηράς [αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου] της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης , όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ' αρ. ……
Διακήρυξη (συν τα Παραρτήματά της) και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας - Πλαισίου είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με
τους οποίους ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει συγκεκριμένα αντικείμενα και θα παράσχει
συγκεκριμένες υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή με βάση συγκεκριμένες Εκτελεστικές τής
παρούσας Συμβάσεις που θα υπογραφούν κατά τη διάρκειά της μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου.
Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή στο να υπογράψει οποιαδήποτε
Εκτελεστική Σύμβαση και να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα για παραγγελία αντικειμένων ή
παροχή υπηρεσιών. Δέσμευση θα υπάρχει μόνο εάν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίσει να υπογράψει Εκτελεστική Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Ένα αίτημα για παραγγελία αντικειμένων ή παροχή υπηρεσιών θεωρείται έγκυρο μόνο όταν
η Αναθέτουσα Αρχή, με δική της πρωτοβουλία, προβεί στην υπογραφή Εκτελεστικής
Σύμβασης.

Άρθρο 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όπως αυτές περιγράφονται στην Διακήρυξη (συν τα Παραρτήματά της) και στην
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Άρθρο 3 : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Τα έγγραφα της Σύμβασης, κατά φθίνουσα σειρά ισχύος τους, είναι τα εξής (άρ. 2 § 1 του Ν.
4412 / 2016):
α) η Σύμβαση (Συμφωνία – Πλαίσιο) και τα Παραρτήματά της,
β) οι Εκτελεστικές Συμβάσεις της Συμφωνίας – Πλαισίου,
γ) η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της (συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ε.Ε.Σ.).
δ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
ε) η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.
Άρθρο 4 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά
την υλοποίηση της Συμφωνίας - Πλαισίου και των Εκτελεστικών της Συμβάσεων, ούτε
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο
της υλοποίησης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από
τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
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αποκατάσταση τυχόν ζημίας της καθώς και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Συμφωνία –
Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές της Συμβάσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν την δεσμεύει με κανένα τρόπο,
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε παραβίαση της εμπιστευτικότητας όπως αυτή προσδιορίζεται
παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Άρθρο 5 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή αναθέσει σε υπεργολάβο την
εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαισίου ή Εκτελεστικής αυτής Σύμβασης ή μέρους αυτών.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω ενεργειών χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Άρθρο 6 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Συμφωνία - Πλαίσιο και τις
Εκτελεστικές της Συμβάσεις υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επίσης, αναλαμβάνει ρητά την
υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωσή του προς τα οριζόμενα στο άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 /
2016.
Καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας - Πλαισίου, ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί
από τη Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και
πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει
δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η εκτέλεση των Εκτελεστικών Συμβάσεων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους,
τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες της παρούσας και της Διακήρυξης.
Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας - Πλαισίου ο Ανάδοχος κατέθεσε
την υπ' αρ. …… εγγύηση της Τράπεζας ……, ποσού …… ευρώ (… €), με ημερομηνία έκδοσης
……, που καλύπτει κατ’ ελάχιστο το 0,5 % της συνολικής συμβατικής αξίας της Συμφωνίας Πλαισίου που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας - Πλαισίου θα επιστραφεί στον
ανάδοχο, εφόσον η Συμφωνία - Πλαίσιο και οι τυχόν Εκτελεστικές Συμβάσεις έχουν
αποδεδειγμένα και αναμφίβολα εκτελεστεί κατά τρόπο άψογο ή έχουν εκκαθαριστεί τυχόν
απαιτήσεις που έχουν προκύψει εις βάρος του Αναδόχου.
Άρθρο 8 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε αναίτια ως προς την Αναθέτουσα Αρχή ζημία που
θα προκύψει εις βάρος της σε εκτέλεση της Συμφωνίας – Πλαισίου και των Εκτελεστικών
της Συμβάσεων, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας σε
αποκατάστασή της, με δική του δαπάνη.
Άρθρο 9 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ανυπαίτια ως προς εκείνη
απαίτηση τρίτων ή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα
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του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν, που να σχετίζονται με την
εκτέλεση της Συμφωνίας – Πλαισίου και των Εκτελεστικών της Συμβάσεων.
Άρθρο 10 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της Συμφωνίας - Πλαισίου αρχίζει από την ημερομηνία νόμιμης ανάρτησής της στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και λήγει με την
παρέλευση 12 μηνών, εκτός περίπτωσης νόμιμης παράτασης ή νόμιμης πρόωρης λήξης της,
κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην παρούσα Σύμβαση.
Η ισχύς καθεμιάς Εκτελεστικής της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και
λήγει κατά την ημερομηνία που ορίζεται σε εκείνη ή κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της
υλοποίησής της. Υπογραμμίζεται ότι για την εγκυρότητα της Εκτελεστικής Σύμβασης αρκεί
(και απαιτείται) η έναρξη ισχύος της να βρίσκεται εντός του χρόνου ισχύος της Συμφωνίας –
Πλαισίου, ενώ ο χρόνος λήξης της μπορεί να εκτείνεται και σε χρόνο μεταγενέστερο του
χρόνου λήξης της Συμφωνίας – Πλαισίου.
Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας - Πλαισίου παραμένουν σε πλήρη ισχύ για
όλες τις Εκτελεστικές Συμβάσεις που θα υπογραφούν και θα εκτελεστούν κατά την περίοδο
ισχύος της.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία - Πλαίσιο σε περίπτωση
σοβαρού και απρόβλεπτου λόγου (άνευ υπαιτιότητας τόσο εκείνης όσο και του Αναδόχου),
με την έκδοση ειδικά αιτιολογημένης Απόφασης, και χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου για
αποζημίωση για τον λόγο αυτό.
Άρθρο 11 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης της Σύμβασης εάν αυτό επιβάλλεται για αντικειμενικούς λόγους, και στις
περιπτώσεις αυτές θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο, με κάθε νόμιμο μέσο.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης, στην
περίπτωση που η εκτέλεσή της (ή Εκτελεστικής της Σύμβασης) καθυστερεί ή πρόκειται να
καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους
ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, εντός 20 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να
προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα
μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη
και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή
του. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και αποφασίζει τελικά.
Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης που γίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω δεν συνεπάγονται κυρώσεις.
Τροποποίηση της παρούσας μπορεί να γίνει μόνον με έγγραφη συμφωνία των μερών,
μόνον σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνον κατόπιν Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής. Απαράβατη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του αρχικού
στόχου και των βασικών όρων της Συμφωνίας - Πλαισίου αναλλοίωτων. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στο άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016.
Άρθρο 12 : ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Αν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις ταχθείσες προθεσμίες που ορίζονται στη Συμφωνία – Πλαίσιο
και τις Εκτελεστικές της Συμβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και
ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Συμφωνία - Πλαίσιο, πρόσθετη
αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 13 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
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Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο
πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαισίου ή των
Εκτελεστικών της Συμβάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και
γραπτώς με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να
αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα
κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει
την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη
αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
Άρθρο 14 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των συμφωνηθέντων θα
γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας - Πλαισίου και των
Εκτελεστικών της Συμβάσεων, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα
πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων συμβάσεων, θα πληροί όλους τους
όρους που προβλέπονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές της Συμβάσεις και
ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και ιδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στη
Διακήρυξη και στην Τεχνική Προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την Απόφαση
Κατακύρωσης.
Ο Ανάδοχος τεκμαίρεται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαισίου και των Εκτελεστικών της Συμβάσεων και συνεπώς στο Συμβατικό Τίμημα
περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίησή τους έξοδα.
Άρθρο 15 : ΤΙΜΗΜΑ
Το ανώτατο όριο του Προϋπολογισμού της Σύμβασης (για το σύνολο των Ομάδων και
Υποομάδων, και για το σύνολο του χρόνου της Σύμβασης) μέχρι του οποίου μπορεί να
ανέλθει η εκτέλεσή της, είναι ……, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναλύεται στη
Διακήρυξη, ενώ δυνατότητα αύξησής του δεν προβλέπεται για κανέναν λόγο, με εξαίρεση
την αποδεικνυόμενη ανωτέρα βία.
Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου
εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Άρθρο 16 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ και εφόσον έχουν προσκομιστεί όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών.
Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν,
γραπτή αίτηση πληρωμής, καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση, όπως
αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη.
Η πληρωμή θα γίνει σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Η πληρωμή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των
υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, στη Συμφωνία – Πλαίσιο και
στις Εκτελεστικές της Συμβάσεις.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά
στη Διακήρυξη, καθώς και με τον φόρο εισοδήματος.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών
που αντιστοιχούν στα αναγραφόμενα (προμηθευθέντα αντικείμενα ή παρασχεθείσες
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υπηρεσίες) στο Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ούτε δικαιούται να
ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα
του τερματισμού της Συμφωνίας - Πλαισίου.
Άρθρο 17 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (υπό τις προϋποθέσεις
του άρ. 203 του Ν. 4412 / 2016), χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός
δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας Συμφωνίας –
Πλαισίου ή των Εκτελεστικών της Συμβάσεων ή της Διακήρυξης ή σε οποιαδήποτε άλλη από
τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του προαναφερθέντος άρ. 203.
Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της,
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εκτελεσθέντος έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν
συμβατικό τίμημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412 / 2016.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση της καταγγελίας στον
Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη
(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της
καταγγελίας επέρχονται αυτομάτως με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας απράκτου,
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την
παράβαση θεραπευθείσα.
Με την καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Συμφωνίας - Πλαισίου, ο Ανάδοχος
υποχρεούται (μετά από έγγραφη αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής) :
α)
Να απόσχει από την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη
Συμφωνία – Πλαίσιο ή από Εκτελεστική αυτής Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για την διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Μ.Ε.Θ. .
β)
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, τα πάσης
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα που έχει στην κατοχή του, και να μεριμνήσει όπως οι
τυχόν Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Συμφωνίας - Πλαισίου, η Αναθέτουσα
Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου, καθώς και κάθε οφειλή
έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα
με την Συμφωνία - Πλαίσιο και από Εκτελεστική αυτής Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων, και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
καταπίπτει κατά περίπτωση.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει επιπρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση
για κάθε ζημία που υπέστη, μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς
εκτελέσεως της Συμφωνίας Πλαισίου και της συγκεκριμένης Εκτελεστικής αυτής Σύμβασης,
να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
Άρθρο 18 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Συμφωνία – Πλαίσιο και την Εκτελεστική αυτής
Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή
μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Συμβάσεων για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου σε αυτές, για λόγους που δεν προβλέπονται σε
αυτές και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
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Άρθρο 19 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε αποδεικνυόμενα
περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν ή
από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε γνώση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω
ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
Άρθρο 20 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Συμφωνία - Πλαίσιο και οι Εκτελεστικές της Συμβάσεις διέπονται από το ελληνικό
Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο.
Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται λεπτομερώς από την παρούσα, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και της υπόλοιπης σχετικής Νομοθεσίας, ενώ εφαρμόζεται
συμπληρωματικά και ο Αστικός Κώδικας (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016).
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
κάθε διαφοράς σχετικής με τη Συμφωνία - Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές αυτής Συμβάσεις
που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή τους ή εξ’ αφορμής τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε
χρονική προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της
ελληνικής Νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στη
Θεσσαλονίκη.
Σε εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας - Πλαισίου εκδόθηκαν τρία (3) όμοια αντίτυπα, εκ
των οποίων οι Συμβαλλόμενοι παίρνουν από ένα, ενώ το τελευταίο παραμένει στο αρχείο
του Τμήματος Προμηθειών της ΠΚΜ.
Η έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας - Πλαισίου συμπίπτει με την νόμιμη ανάρτησή
της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

Ο Ανάδοχος
(δια του νομίμου εκπροσώπου του)

Η Αναθέτουσα Αρχή
(δια του νομίμου εκπροσώπου της)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Εκτελεστικής Σύμβασης Συμφωνίας-Πλαισίου

Θεσσαλονίκη …. ……….. 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΚΜ)
ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΚΜ)
Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κώδικας : 54627, Θεσ/νίκη

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Τίτλος Συμφωνίας – Πλαισίου : "……".
Αριθμός Συμφωνίας – Πλαισίου : …… / … / … / …-…-2018
Προϋπολογισμός Συμφωνίας – Πλαισίου : Μέχρι … € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός Εκτελεστικής Σύμβασης : … € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ……………, ημέρα ……, μεταξύ αφενός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 64 και
εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ και στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου …………, που εδρεύει …………. και
εκπροσωπείται νόμιμα από …………… (σύμφωνα με το …… έγγραφο, ΑΔΤ ……) και στο εξής
θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος» (Α.Φ.Μ. αναδόχου ……, ΔΟΥ ……),
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε εκτέλεση της υπ' αρ. …… Συμφωνίας - Πλαισίου, που έχει υπογραφεί μεταξύ των
ανωτέρω συμβαλλομένων ως αποτέλεσμα της υπ' αρ. …… Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή
αναθέτει στον Ανάδοχο την προμήθεια των παρακάτω αντικειμένων / παροχή των
παρακάτω υπηρεσιών :
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- Αντικείμενο της προμήθειας / παροχής υπηρεσιών : ……
- Αριθμός ή ποσότητα αντικειμένων : ……
- Τιμή Μονάδος / Εργατοώρας χωρίς Φ.Π.Α. : ……
- Τιμή Μονάδος / Εργατοώρας με Φ.Π.Α. : ……
- Σύνολο Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. : ……
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- Σύνολο Τιμήματος με Φ.Π.Α. : ……
- Προθεσμία Παράδοσης : ……
- Τόπος Παράδοσης : ……

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του συνόλου των αντικειμένων της
παραγγελίας / του οχήματος στο οποίο θα έχει εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών, με
μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, στον οριζόμενο χώρο παράδοσης, και
συμπεριλαμβάνει κάθε είδους κρατήσεις και δαπάνες, καθώς και τα τυχόν έξοδα
μεταφοράς.
Η οριζόμενη τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
παρούσης Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή της, με εξαίρεση
την αποδεικνυόμενη ανωτέρα βία.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

/

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα προς προμήθεια αντικείμενα θα είναι γνήσια, αμεταχείριστα και απολύτως
σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του Αναδόχου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας (η οποία προσφορά καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης αλλά και της επίσημης Αντιπροσωπείας των οχημάτων) και
τους όρους της Συμφωνίας - Πλαισίου. Όλα αυτά τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης.
Η παροχή των ανατιθέμενων υπηρεσιών θα είναι απολύτως σύμφωνη με την
τεχνική προσφορά του Αναδόχου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας (η οποία προσφορά καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Διακήρυξης αλλά και της επίσημης Αντιπροσωπείας των οχημάτων) και τους όρους της
Συμφωνίας - Πλαισίου. Όλα αυτά τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
Σε περίπτωση που - για αντικειμενικούς και μόνον λόγους - είναι αδύνατη η
προμήθεια γνήσιων ή / και αμεταχείριστων αντικειμένων, ο Ανάδοχος (που αποδεικνύει
εγγράφως την αντικειμενική αδυναμία) μπορεί να προμηθεύσει αντικείμενα μη γνήσια ή
μεταχειρισμένα, τηρώντας απαρέγκλιτα τους όρους του σχετικού Παραρτήματος της
Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αντικειμένων
/ των
παρασχεθεισών υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της ΜΕΘ., που έχει οριστεί
με την υπ' αρ. …… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., κατόπιν προαιρετικού
ποσοτικού ή / και ποιοτικού ελέγχου των αντικειμένων ή μέρους τους / πραγματοποίησης
προαιρετικής δοκιμαστικής λειτουργίας του οχήματος.
Η παράδοση - παραλαβή των αντικειμένων θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ /
τμηματικά / του οχήματος στο οποίο θα έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες, στον τόπο και
κατά τον χρόνο που καθορίζονται στην παρούσα, εκτός περίπτωσης έγγραφης συμφωνίας
των μερών περί τροποποίησης κάποιου εκ των στοιχείων αυτών, που θα έχει οπωσδήποτε
υπογραφεί πριν από την ημερομηνία παράδοσης.
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Άρθρο 4ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια αντικειμένων και των παρεχόμενων
υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της Συμφωνίας Πλαισίου, και οπωσδήποτε μετά την ανεπιφύλακτη οριστική παραλαβή τους καθώς και την
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής.
Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του Αναδόχου,
και θα βαρύνει τον Ε.Φ. … Κ.Α.Ε. ……
Οι διάφορες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, σύμφωνα με σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες και εγγράφως αποδεικνυόμενες περιπτώσεις ανάγκης, και
πάντως κατόπιν προγενέστερης έγγραφης συμφωνίας των μερών.
Σε εκτέλεση της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης εκδόθηκαν τρία (3) όμοια
αντίτυπα, εκ των οποίων οι Συμβαλλόμενοι παίρνουν από ένα, ενώ το τελευταίο παραμένει
στο αρχείο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΚΜ.
Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ. ισχύουν τα αναφερόμενα στην
Παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσας
Ο Ανάδοχος
(δια του νομίμου εκπροσώπου του)

Η Αναθέτουσα Αρχή
(δια του νομίμου εκπροσώπου της)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΕΕΕΣ –
Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά
στο ΕΣΗΔΗΣ ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Tο αρχείο XML αναρτάται επίσης για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων
προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα αναφερόμενα στο
άρθρο 2.4.3.1 της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ Πίνακας Δικαιολογητικών
Πίνακας
∆ικαιολογητικών
Προσφορά/Οικονοµική Προσφορά

συµµετοχής/Τεχνική

α/α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Παραποµπή

1

Αίτηση συµµετοχής

Παράγραφος 2.4.3.1

2

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ΕΕΕΣ

Παράγραφος 2.4.3.1
Παράρτηµα VII

&

3

Εγγύηση Συµµετοχής

Παράγραφος 2.4.3.1
Παράρτηµα ΙV

&

4

Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης

Παράγραφος 2.4.3.1

5

Τεχνική Προσφορά

Παράγραφος
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2.4.2.4 & Παράρτηµα Ι
6

Οικονοµική Προσφορά

Παράγραφος 2.4.2.4
2.4.4 & Παράρτηµα ΙΙΙ

&

Πίνακας ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης
α/α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
1.

ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου Το οικείο Πρωτοδικείο
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα όπως αυτά αναλυτικά
ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και παιδική
εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

και

προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση
β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
- µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.

3.

α)Το οικείο Πρωτοδικείο
(ότι δεν τελεί πτώχευση, ότι
δεν τελεί σε πτωχευτικό
συµβιβασµό)

β) ΓΕΜΗ
(εξυγίανση ή εκκαθάριση,
αναγκαστική
διαχείριση,
αναστολή
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων/ανάλογη
κατάσταση)

Ο εν δυνάµει Ανάδοχος
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
α)οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στη Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
β)ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού, µε κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016 σύµφωνα µε την οποία
αποκλείονται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύµβασης.
γ)ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α'. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητας
τους.
δ)ότι δεν έχουν συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο
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τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.
ε)ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια
του άρθρου 24 του ν.4412/2016 η οποία δεν µπορεί να θεραπευθεί
αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα.
στ)ότι δεν έχουν δηµιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού µε
πρότερη συµµετοχή του κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ιδίου νόµου, η οποία δεν
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα.
ζ)ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.
η)ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79 του ιδίου νόµου.
θ)ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.
ι)ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβάλω την ακεραιότητά τους.
4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει Ο οικείος
ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις φορέας
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους
ασφαλιστικούς οργανισµούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών

5.

Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι Υπουργείο Οικονοµικών/
είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
υπηρεσία TAXISNET

6.

Πιστοποιητικό/βεβαίωση
µητρώο

7.

α) για τα επιβατικά: άδεια λειτουργίας/βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας Ο εν δυνάµει Ανάδοχος
συνεργείου επισκευής και συντήρησης µηχανικών βλαβών, ηλεκτρικών
συστηµάτων και τροχών συνήθων οχηµάτων/επιβατηγών αυτοκινήτων
β)για τα µηχανήµατα έργου: άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και
Συντήρησης Μηχανηµάτων Έργων, ή την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης
αδείας (µε υποβληθείσα αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία για την έκδοσή της)

8.

Για τα ελαστικά:
Ο εν δυνάµει Ανάδοχος
α)
άδεια
εµπορίας,
τοποθέτησης
και
υποστήριξης
(λ.χ.
ζυγοστάθµισης) ελαστικών, επιβατικών για την Υποοµάδα Α ή
µηχανηµάτων έργων για την Υποοµάδα Β΄

9.

Για τα ελαστικά:
Ο εν δυνάµει Ανάδοχος
Α) Αν ο ανάδοχος είναι εισαγωγέας ή παραγωγός ελαστικών,
βεβαίωση συµµετοχής στο εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα της
Ecoelastika
Β) αν είναι προµηθευτής από την εγχώρια αγορά θα προσκοµίσει τη
βεβαίωση συµµετοχής στο εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα της
Ecoelastika της εταιρείας από όπου προµηθεύεται τα ελαστικά, η
οποία (εταιρία) είναι και ο εισαγωγέας)

10.

(Εφόσον είναι υπόχρεος για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ο εν δυνάµει Ανάδοχος
Αποβλήτων) Αντίγραφο Σύµβασης/ ή ισοδύναµου εγγράφου, µε
αδειοδοτηµένη εταιρία συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων,

εγγραφής

στο

οικείο
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