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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια, απεγκατάσταση παλαιών και εγκατάσταση 48
νέων κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια. Κριτήριο
κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά ομάδα.
Ετήσιος εκτιμώμενος προϋπολογισμός 28.790,32 άνευ Φ.Π.Α (35.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) .
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : K.Y/2019-722
Α/Α: Π9 /2019
Αθήνα, 05.06.2019
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :
ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K 116 36, Μετς
Τηλ. : 210 9241993-6
Fax : 210 9241986
Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών 210.9241993-6 εσωτ.202
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ ΝΠΙΔ), έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και
ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν:
Το ΚΕΘΕΑ: α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία
των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 του Ν.
4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/710-1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση,
Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-111987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ.
οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42,
43 και 44 του Π.Δ. 148/2007
2. Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών
Θεμάτων»
3. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄178/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους
και άλλες Διατάξεις
4. Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που Προηγείται της
Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665
ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και ισχύει σήμερα
5. του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α / 17-5-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»,
6. Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον κανονισμό
(ΕΚ) 1422/2007
7. Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών
τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-8-2005),
άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.)
8. Ν. 3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
1.
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Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
10. Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
11. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 / 13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
12. Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
13. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις
14. Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
9.

15. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» )» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/2016
(ΦΕΚ 227/Α/06-12-2016), τον N.4446/2016 (ΦΕΚ240/Α/22-12-2016), τον Ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α/2312/2016), τον Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/03-05-2017) και τον Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/19-05-2017)»,
16. Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016»,
17. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»,
18. Ν.4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και
των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση
του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
Διενεργεί
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια, απεγκατάσταση παλαιών και εγκατάσταση 48 νέων κλιματιστικών
μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά ομάδα.
Ετήσιος εκτιμώμενος προϋπολογισμός 28.790,32€ πλέον ΦΠΑ (37.500,00 με ΦΠΑ 24%), όπως αναφέρεται
αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ, Ζ που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι :







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Πίνακας ζητούμενων κλιματιστικών μονάδων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Τεχνική Περιγραφή-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αναλυτική κατάσταση διευθύνσεων τιμολόγησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ:ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Κ.Α.Ε : 1409000000
CPV : 42512200-0
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : Ω4ΒΨΟΡ9Υ-9ΕΘ
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ανά ομάδα ως ακολούθως :

ΟΜΑΔΕΣ

Α/Α

τμχ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ 24%

1.

ΟΜΑΔΑ A’: ΑΤΤΙΚΗ

19

14.637,10

18.150,00

2.

ΟΜΑΔΑ Β’:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6

2.983,87

3.700,00

3.

ΟΜΑΔΑ Γ’: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

4

1.612,90

2.000,00

4.

ΟΜΑΔΑ Δ’: ΚΡΗΤΗ

8

4.153,23

5.150,00

5.

ΟΜΑΔΑ Ε’: ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ

8

3.951,61

4.900,00

6.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

3

1.451,61

1.800,00

48

28.790,32

35.700,00

ΣΥΝΟΛΑ

 Το ΚΕΘΕΑ σε περίπτωση που προκύψουν νέες ανάγκες, διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 30% ή
μείωσης της ποσότητας έως 50% κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 104 του
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

 Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες)
όσο και για κάθε μια από αυτές ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα παράδοσης και όχι μέρος αυτών.

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του
ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) , τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 2 : Παραλαβή Διακήρυξης & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24 Αθήνα όσο διάστημα
διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο των όρων
συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών
και κατά τις ώρες 09:00-16:00 , είτε ηλεκτρονικά (δωρεάν) μέσω του site του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr όπου
είναι αναρτημένοι οι όροι συμμετοχής.
Οι παραλήπτες, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων
(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν
ηλεκτρονικά στο promithies@kethea.gr, έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο
όσων παρέλαβαν τους όρους συμμετοχής, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις.
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Άρθρο 3:

Ημερομηνία – Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο παρών Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18.06.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ, στο κτίριο του
ΚΕΘΕΑ, που βρίσκεται στην οδό Σορβόλου 24, Αθήνα.
Η διεξαγωγή του Δ ιαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας
του Διαγωνισμού, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή».
Άρθρο 4 : Κατάθεση Προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο στο
Πρωτόκολλο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24 στην Αθήνα, το αργότερο μέχρι
τις 10.00 π.μ της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους από την
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, παρουσία των συμμετεχόντων.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια
τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
Άρθρο 5 : Ισχύς προσφορών
1.
Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να απευθύνει αίτημα πριν τη λήξη ισχύος της προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο με το προβλεπόμενο από τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν απαντήσουν, θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν
συμμετέχουν πλέον στον Διαγωνισμό.
3.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους το ΚΕΘΕΑ
δύναται με απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος
για κατακύρωση.
Άρθρο 6 : Περιεχόμενο προσφορών
1.
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής και
κατατίθενται απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται τρεις (3)
επιμέρους και ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:
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Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει
τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα διακήρυξη.

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος περιέχει τα στοιχεία
της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη
Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος περιέχει τα
στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα διακήρυξη.

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα.
 Ο πλήρης τίτλος του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον Συνοπτικό Διαγωνισμό.
 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, fax, mail ).
2.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των
όρων του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις.
Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Ε π ι τ ρ ο π ή πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.

3.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων
συμμετοχής και των λοιπών παραρτημάτων του Διαγωνισμού και γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τις
απαιτήσεις της προμήθειας. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του
άρθρου 15 παρ.2 περ.α του Ν.4412 κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη
συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

4.

Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του παρόντος
Διαγωνισμού επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές
των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής.

5.

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο της ζητούμενης προμήθειας
ανά είδος δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6.

Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον
προσφέροντα.
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7.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές ανά ομάδα με το σύνολο όμως της ποσότητας όλων των ζητούμενων
ποσοτήτων που αναφέρεται σε αυτές, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και κάθε ενδιαφερόμενος
έχει το δικαίωμα να καταθέσει προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων ή για κάποιες από αυτές.
Στην κατατεθειμένη προσφορά θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ομάδων. Για κάθε ομάδα θα
αναδειχθεί ένας μειοδότης.

Άρθρο 7 : Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί
που πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους .
Άρθρο 8 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να
προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπου μεταξύ άλλων ζητούνται πληροφορίες (σύμφωνα με την αντίστοιχη
αρίθμηση του πρότυπου εντύπου του ΤΕΥΔ) σχετικά με:
ΙΙ.Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
ΙΙ.Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
ΙΙΙ.Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (π.χ συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων)
ΙΙΙ.Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
ΙΙΙ.Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
(π.χ αθέτηση υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
κατάσταση πτώχευσης, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διάπραξη
σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, σύναψη συμφωνιών με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού).
ΙV. A.Κριτήρια επιλογής σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα (π.χ εγγραφή σε σχετικά επαγγελματικά
και εμπορικά μητρώα). Γ. Τεχνική και επαγγελματική Ικανότητα (όπου απαιτείται συμπλήρωση) Δ:
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπου απαιτείται
συμπλήρωση)

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται: ότι γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει
με τα κατάλληλα μέσα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,
ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Τα παραπάνω έγγραφα πιστοποίησης θα πρέπει να κατατεθούν από τον προσωρινό ανάδοχο με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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3.Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i.

Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει
δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της
συγκεκριμένης εταιρείας.

ii.

Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

iii.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους
το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από
το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά
έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να
αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα
υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα
αντιστοιχίζει.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα
τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν
υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως
στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική
μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται
χωριστά για κάθε μέλος της.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος
της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της
Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της,
η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά
της.
Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το
ΚΕΘΕΑ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το ΚΕΘΕΑ αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη
δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν
αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του
ΚΕΘΕΑ.
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Άρθρο 9 : Τεχνική Προσφορά
1.

Η Τεχνική Προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονομικά στοιχεία και όρους.

2.

Κατάθεση εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β
-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, πλήρως συμπληρωμένου, με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
του υποψήφιου αναδόχου.

3.

Στην τεχνική του προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί επιπλέον να καταθέσει και κάθε άλλο
στοιχείο που κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του
πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση της προμήθειας και θα συμβάλλει στην αρτιότερη
παρουσίαση της πρότασής του για την επιτυχή διεκπεραίωσή της (πχ προσπέκτους κλπ)

Άρθρο 10 : Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς
1.

Κατάθεση εντός του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συμπληρωμένου, με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
του υποψήφιου αναδόχου.

2.

Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ. Η τιμή
μονάδος αναγράφεται στην Οικονομική Προσφορά αριθμητικά. Η συμπλήρωση του εντύπου της
Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) θα αφορά μόνο αριθμητικές τιμές και δεν επιτρέπεται η
αναγραφή όρων, σχολίων κ.λπ.

3.

Γίνεται γνωστό ότι κατά την τιμολόγηση θα περιλαμβάνονται πάσης φύσεως φόροι (φόρος
εισοδήματος άρθρο 64 Ν.4172/2013), ΦΠΑ 24%, κρατήσεις υπέρ τρίτων, παρακράτηση 2% υπέρ των
Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3, Ν.3580/2007, κράτηση 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους
όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, δαπάνες για αγορά υλικών, ειδών,
επιβαρύνσεις, δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης στα κτίρια που στεγάζονται και λειτουργούν οι
υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ -όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Δ- έξοδα Αναδόχου και κάθε είδους δαπάνη
που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας που
αναλαμβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική περιγραφή και στους παρόντες όρους
συμμετοχής.

4.

Εάν στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, η Επιτροπή έχει το
δικαίωμα να εξετάσει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασισθεί η κατακύρωση του
Διαγωνισμού. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει
εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις.

Άρθρο 11 : Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
Μειοδότης μπορεί να ανακηρυχθεί ένας ή και παραπάνω ανάδοχοι, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, με την προϋπόθεση ότι η
προσφορά τους είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
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Άρθρο 12: Διαδικασία παραλαβής – Αποσφράγισης- Αξιολόγησης προσφορών
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τους όρους συμμετοχής.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και των
κατατιθέμενων από αυτούς στοιχείων-δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, του φακέλου
των δικαιολογητικών, καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, προκειμένου να
αποσφραγιστούν σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί με ειδική πρόσκληση.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή, ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή
τους, δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας
αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής
που έχουν υποβληθεί, καθώς και το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό Πρακτικό
καθώς και την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, θα
αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή στην ειδική πρόσκληση η οποία θα τους
γνωστοποιηθεί. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την οριστική επίλυση
τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία.
Η αξιολόγηση των προσφορών δύναται να πραγματοποιείται σε μία φάση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα
παρακάτω επιμέρους στάδια: Παραλαβή φακέλων, αποσφράγιση προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών,
άνοιγμα και έλεγχος τεχνικής προσφοράς, άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς, επιλογή
υποψήφιου Αναδόχου, κατά την κρίση της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Στη
συνέχεια, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα
όλων των ανωτέρω σταδίων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης, Τεχνική Προσφορά και Οικονομική προσφορά), η
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες-συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή/και
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που
υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από το ΚΕΘΕΑ, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή/και συμπλήρωση αφορά μόνον τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα
συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία της προκήρυξης ή/και των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που
θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή την προκήρυξη ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή/και
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διευκρίνιση, κατά τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή/και
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνον τη διευκρίνιση ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή/και συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση συγκεκριμένου
οικονομικού φορέα ή/και να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη
διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού.
Το ΚΕΘΕΑ μπορεί επίσης να καλεί εγγράφως τους συμμετέχοντες να διευκρινίσουν μέσα σε εύλογη προθεσμία,
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα που το ΚΕΘΕΑ κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Άρθρο 13 : Απόρριψη προσφορών
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία :
1.

Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις ή/και
δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση, κατά την κρίση της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης.

2.

Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική ή προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας ανά
ομάδα, ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.

3.

Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας.

4.

Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο
της Τεχνικής Προσφοράς.

5.

Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 180 ημερών από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του
Διαγωνισμού.

6.

Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρόντων όρων συμμετοχής.

7.

Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.

8.

Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.

9.

Δεν περιέχει το ζητούμενο δείγμα, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 14 : Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης:
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1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του
Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

2.

Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο (πρωτότυπη ή
ευκρινές φωτοαντίγραφο).

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο), από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο), από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι δεν τελεί υπό α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική
εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

6.

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

7.

Κατάθεση όλων των ζητούμενων πιστοποιητικών-εγγυήσεων, όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική
Περιγραφή-Πίνακας Συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση Ενώσεων/Κοινοπραξιών πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά για κάθε Μέλος
της Ένωσης / Κοινοπραξίας και στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη του αρμόδιου
οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από την οποία να προκύπτει η έγκρισή του για τη
συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία και στον Διαγωνισμό.
Επίσης να συμπεριλαμβάνεται Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
−

να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία

−

να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,

−

να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)
να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στον Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών
της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

−
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη
Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Άρθρο 15: Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, τα οποία
μονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των
δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού υποβάλει τον τελικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά
και όλα τα στοιχεία του φακέλου του Διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία τα
διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να εκδώσει τη σχετική απόφαση
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επιλογής του Αναδόχου. Στον Ανάδοχο
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 103 του
Ν.4412/2016.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της Προσφοράς του
Αναδόχου με τα οποία συμμετείχε αυτός στον Διαγωνισμό και η οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή με την
κατακύρωση του Διαγωνισμού σε αυτόν. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους
αναδόχους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Όροι
Συμμετοχής και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα
Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας
χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης .Στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ.5 του Ν.
4412/2016.
Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά
σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε
μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 16: Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής (ποσοτικής και ποιοτικής)
παραλαβής κατά πέντε (5) μήνες από τον συνολικό συμβατικό χρόνο. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της
Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από
τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του
Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης της Σύμβασης ,επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της
Προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής ΚΕΘΕΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί έως και τριάντα (30) ημέρες
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από την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση της παράδοσης όλων των συμβατικών ποσοτήτων που
υποχρεούται να συντάξει και να παραδώσει ο Ανάδοχος και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν , σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα, ή επίσης από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση Καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’.

Άρθρο 17 : Υποχρεώσεις – Ευθύνες Αναδόχου
1. Ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς ή/και
αρχές.
2.

Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη
συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να αρνηθεί
την πληρωμή σε κάθε τρίτον.

Άρθρο 18 : Παράδοση ειδών – Οριστική παραλαβή – Πρωτόκολλα παραλαβής
1.

H παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως εξής:
Α. Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για το είδος Α/Α 1, καναλάτο
κλιματιστικό inverter.
B. Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για τα δύο τεμάχια του είδους Α/Α 2,
κλιματιστικά split unit δαπέδου-οροφής
Γ. Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για τις σαράντα οκτώ (48) επίτοιχες
κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split unit), A/A 3-24.

2.

Οι τοποθετήσεις θα πρέπει να εκτελούνται σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες και κατόπιν
συνεννόησης με τους αρμόδιους, προκειμένου να μην παρακωλύονται οι διαδικασίες. Σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού,
ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί
η παράδοση, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου.

3.

Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και την ευθύνη
του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο ΚΕΘΕΑ
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά των ειδών.

4.

Προϋπόθεση για την παραλαβή του προϊόντος είναι η διαπίστωση της καλής του κατάστασης και
της συμφωνίας των τεχνικών του χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας, τους όρους της σύμβασης και το κατατιθέμενο δείγμα.
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5.

Η Τμηματική και οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνει από κατά τόπους επιτροπές
Παρακολούθησης & παραλαβής που θα οριστούν με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τα οποία θα
ελέγξουν μακροσκοπικά την ποιότητα της παραδοτέας ποσότητας και θα εγκρίνουν την παραλαβή
με την υπογραφή των νόμιμων παραστατικών.

6.

Η Οριστική Παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με τη σύνταξη σχετικού
πρακτικού παραλαβής, το αργότερο 30 ημέρες από την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση της
παράδοσης όλων των συμβατικών ποσοτήτων που υποχρεούται να συντάξει και να παραδώσει ο
Ανάδοχος.

Άρθρο 20 : Τρόπος πληρωμής
1.

Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος θα εκδώσει ξεχωριστά τιμολόγια στα στοιχεία του κάθε
θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Αναλυτική κατάσταση διευθύνσεων
τιμολόγησης), ύψους ανάλογου με τα προσφερόμενα είδη, τα οποία θα μεταφέρει και θα
εγκαταστήσει με δικά του έξοδα, στα αντίστοιχα Προγράμματα ΚΕΘΕΑ .

2.

Θα καταθέσει αποδεικτικό φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς κ α ι α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς ενημερότητας για την
εξόφληση (ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο), που να ισχύει κατά το χρόνο της πληρωμής
καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο του ζητηθεί .

3.

Τα τιμολόγια θα εξοφληθούν με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου, εντός τριάντα
(30) ημερών από την παραλαβή τους.

Άρθρο 21 : Ματαίωση Διαγωνισμού
Το ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το
δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των
όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 22 : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
Ο Ανάδοχος και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις
μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - Συνολικός πίνακας ζητούμενων κλιματιστικών
μονάδων

ΟΜΑΔΑ

Α/Α

ΟΜΑΔΑ Α
ΑΤΤΙΚΗ

1

Χώρος εγκατάστασης

Κόστος ανά
μονάδα (€)
συμπεριλαμβ
ανομένου
ΦΠΑ 24%

Συνολικό κόστος (€)
συμπεριλαμβανομέν
ου ΦΠΑ 24%

Τύπος
κλιματιστικού

Ισχύς
κλιματιστικού

Καναλάτο
κλιματιστικό

44000 Btu/h

1

5700,00

5700,00

Κλιματιστικό
δαπέδου-οροφής

24000 Btu/h

2

1700,00

3400,00

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

3

500,00

1500,00

Πρόγραμμα

Διεύθυνση

Τεμάχια

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Θεμιστοκλέους
67

2

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Σταυροπούλου
29, Αθήνα

3
4

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Βαλτετσίου 37

Ισόγειο
Σαλόνι πολιτιστικού
στεκιού και σαλόνι Α'
ορόφου
2ος όροφος, 4ος
όροφος, Ισόγειο

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Βαλτετσίου 37

Κουζίνα ισογείου

Επίτοιχο split unit

12000 Btu/h

1

550,00

550,00

5

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ραφήνα

Σαλόνι κεντρικού κτιρίου

Επίτοιχο split unit

24000 Btu/h

2

950,00

1900,00

6

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ραφήνα

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

1

500,00

500,00

7
8

ΚΕΘΕΑ MOSAIC

Μαγνησίας 28

Λυόμενο σπιτάκι
Γραφείο 1ου ορόφου
(Έγκαιρη παρέμβαση και
Οικογένεια)

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

1

500,00

500,00

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Κουζίνα 2ου ορόφου

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

1

500,00

500,00

9

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

12000 Btu/h

2

550,00

1100,00

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Γραφεία
Γραφεία, δωμάτια
ξενώνα

Επίτοιχο split unit

10

Τσαμαδού 7
Δροσοπούλου
41
Δροσοπούλου
41

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

5

500,00

2500,00
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ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΣΣΑΛΟ
ΝΙΚΗ

11
12

ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΕΛΟΠΟΝ
ΝΗΣΟΣ

ΟΜΑΔΑ Δ
ΚΡΗΤΗ

Φυλακές
Διαβατών

Ισόγειο

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

2

800,00

1600,00

ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ

Ευριπίδου 16

Ξενώνας Επανένταξης

Επίτοιχο split unit

12000 Btu/h

2

550,00

1100,00

ΣΙΝΔΟΣ

Τμήμα εκπαίδευσης
(τάξη εικαστικών και
γραφείο υπεύθυνης)

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

2

500,00

1000,00

Γραφείο ισογείου
Γραφεία ισογείου και
παταριού

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

1

500,00

500,00

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

3

500,00

1500,00

13

ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ

14

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

15

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Σπερχόγεια
Μεσσηνίας
Γρηγορίου Ε' 11,
Πύργος

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Κ. Σφακιανάκη
13, Χανιά

Ισόγειο

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

2

800,00

1600,00

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Κ. Σφακιανάκη
13, Χανιά

A' όροφος - ενδιάμεσος
χώρος διαδρόμου

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

1

800,00

800,00

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Κ. Σφακιανάκη
13, Χανιά

A' όροφος - γραφεία και
χώροι ομάδων

Επίτοιχο split unit

12000 Btu/h

5

550,00

2750,00

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Γαληνού 27

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

2

500,00

1000,00

20

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

2

800,00

1600,00

21

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Ξάνθη
Τσολάκη 7 &
Αθηνάς

Γραφεία
Γραφείο προσωπικού
και χώρος ομάδων σε
νέο κτίριο από ΕΣΠΑ
Λογιστήριο, γραφεία
υπευθύνων

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

3

500,00

1500,00

16
17
18

ΟΜΑΔΑ Ε
ΚΑΒΑΛΑΞΑΝΘΗ

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
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22
ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

23
24

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Τσολάκη 7 &
Αθηνάς

Σαλόνι μελών

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

1

800,00

800,00

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Χριστοβασίλη 7,
Ιωάννινα

Δωμάτια ξενώνα

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

2

500,00

1000,00

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Χριστοβασίλη 7,
Ιωάννινα

Σαλόνι ξενώνα

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

1

800,00

800,00

48

18

19PROC005062184 2019-06-05

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ι. Αντικατάσταση ενός (1) καναλάτου κλιματιστικού μηχανήματος ON-OFF με νέο καναλάτο
κλιματιστικό μηχάνημα Inverter ισχύος τουλάχιστον 44.000 Btu/h, στο κτίριο της
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 67 του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην Αθήνα.
Αφορά το κλιματιστικό με Α/Α 1 στον Πίνακα ζητούμενων κλιματιστικών μονάδων.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ χρησιμοποιεί 2 καναλάτα κλιματιστικά μηχανήματα για να
καλύψει τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης. Το ένα εκ των δύο κλιματιστικών, μάρκας YORK και ισχύος
τουλάχιστον 44.000 Btu/h παρουσιάζει πολλά τεχνικά προβλήματα, καθώς είναι παλιότερης τεχνολογίας και
δεν είναι αποδοτικό για το κτίριο, ιδίως όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή. Επιπλέον, λόγω της
παλαιότητάς του, δεν μπορούν να βρεθούν εύκολα ανταλλακτικά, ενώ το περιορισμένο θερμοκρασιακό
εύρος λειτουργίας που έχουν οι υφιστάμενες μονάδες on-off, στερεί τη δυνατότητα χρήσης τους όταν είναι
πραγματικά απαραίτητες, δηλαδή τις ημέρες με πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Η υφιστάμενη κλιματιστική
μονάδα δεν είναι INVERTER, με αποτέλεσμα να έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση ρεύματος στη λειτουργία της
και δουλεύει με παλιού τύπου Freon (R407) το οποίο δεν είναι οικολογικό.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, προκύπτει η ανάγκη για την άμεση αντικατάσταση ενός
καναλάτου κλιματιστικού μηχανήματος του κτιρίου του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην οδό Θεμιστοκλέους 67
στην Αθήνα. Έπειτα από την αποξήλωση του παλιού εσωτερικού κλιματιστικού, θα γίνει καθαρισμός των
υφιστάμενων αεραγωγών εσωτερικά και απομάκρυνση των στερεών επικαθήσεων που βρίσκονται σε
αυτούς στο ισόγειο και στο υπόγειο του κτιρίου. Ο έλεγχος της καθαρότητας θα γίνει με robot με κάμερα,
ενώ θα γίνουν μετρήσεις αέριων ρύπων πριν και μετά τον καθαρισμό των αεραγωγών.
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Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που προτείνεται να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
-

Αποξήλωση και απομάκρυνση γυψοσανίδων όπου απαιτείται προκειμένου να δημιουργηθεί
πρόσβαση για την αποξήλωση της υφιστάμενης εσωτερικής μονάδας

-

Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας κλιματισμού

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
-

Εγκατάσταση νέας καναλάτης κλιματιστικής μονάδας split unit τύπου ψευδοροφής (εσωτερικά και
εξωτερικά μηχανήματα) στην ίδια θέση με το υφιστάμενο μηχάνημα.

-

Εγκατάσταση νέων ψυκτικών σωληνώσεων για τη σύνδεση της νέας εσωτερικής μονάδας με την
εξωτερική μονάδα, καθώς η υφιστάμενη χρησιμοποιούσε άλλου τύπου freon.

-

Χρησιμοποίηση της υφιστάμενης ηλεκτρικής παροχής καθώς και της σωλήνας απορροής των
συμπυκνωμάτων για τα νέα μηχανήματα, εφόσον επαρκούν και είναι λειτουργικές. Σε διαφορετική
περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει νέα ηλεκτρικά καλώδια και ασφάλειες στους
υφιστάμενους ηλεκτρικούς πίνακες, προκειμένου να ηλεκτροδοτήσει τις νέες κλιματιστικές μονάδες
και νέες σωληνώσεις για την απορροή των συμπυκνωμάτων.

-

Χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αεραγωγών, καναλιών και ειδικών τεμαχίων του κλιματισμού,
εφόσον επαρκούν και είναι λειτουργικοί. Διαφορετικά θα πρέπει να αντικατασταθούν με ευθύνη
και επιβάρυνση του Αναδόχου.

-

Καθαρισμός των υφιστάμενων αεραγωγών εσωτερικά και απομάκρυνση των στερεών επικαθήσεων
που βρίσκονται σε αυτούς στο ισόγειο και στο υπόγειο του κτιρίου. Ο έλεγχος της καθαρότητας θα
γίνει με robot με κάμερα, ενώ θα γίνουν μετρήσεις αέριων ρύπων πριν και μετά τον καθαρισμό των
αεραγωγών.

-

Έπειτα από την τοποθέτηση, σύνδεση και ρύθμιση των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων ο
Ανάδοχος θα πρέπει να εκκινήσει τα κλιματιστικά μηχανήματα και να κάνει επίδειξη στο
προσωπικό του κτιρίου. Οι κλιματιστικές μονάδες θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
-

Τοποθέτηση γυψοσανίδων για εγκιβωτισμό των νέων εσωτερικών μονάδων κλιματισμού και
πρόβλεψη θυρίδων επίσκεψης για τη συντήρησή τους.
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Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
(SPLIT – UNIT) ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (ΚΑΝΑΛΑΤΟ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σελ.

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
1

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα είναι διαιρούμενου τύπου (splitunit), αποτελούμενο από δύο τμήματα (την εξωτερική
μονάδα και την εσωτερική μονάδα, η οποία θα είναι τύπου
ψευδοροφής - καναλάτο), ισχύος 44.000 Btu/h σε ψύξη και
θέρμανση, θα έχει συμπιεστή μεταβλητών στροφών (inverter), θα
είναι κατάλληλο για ψύξη, θέρμανση και αφύγρανση κτιριακών
χώρων.

2

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγγύηση του
εργοστασίου κατασκευής ή

του επίσημου

αντιπροσώπου

τουλάχιστον δύο (2) ετών για την εσωτερική μονάδα και
τουλάχιστον πέντε (5) ετών για την εξωτερική μονάδα.
3
3

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα έχει πιστοποιητικό CE, και η
κατασκευή του μηχανήματος θα συμφωνεί με τις οδηγίες των
Ευρωπαϊκών κανονισμών που ισχύουν για την ασφάλεια του
μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης και
ηλεκτρομαγνητικής

συμβατότητας.

Ο

κατασκευαστής

του

κλιματιστικού μηχανήματος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
ποιότητας ISO 9001.
4

Το μηχάνημα θα είναι καινούριο και συσκευασμένο.
Το μηχάνημα θα είναι γνωστού εργοστασίου και θα είναι

5

εξασφαλισμένη η εύρεση ανταλλακτικών (συμπιεστής, πλακέτα
κτλ) για επτά (7) τουλάχιστον χρόνια.
Το ψυκτικό ρευστό που θα χρησιμοποιεί το μηχάνημα θα είναι

6

οικολογικό ψυκτικό μέσο R32.
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Η

κλιματιστική

μονάδα

θα

διαθέτει

πιστοποίηση

των

χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας (τουλάχιστον ψυκτικής
ικανότητας, θερμαντικής απόδοσης, σταθμών θορύβου και
7

ηλεκτρικών καταναλώσεων) από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο
φορέα (EUROVENT ή αντίστοιχο) στις παρακάτω συνθήκες
λειτουργίας (ονομαστικές συνθήκες ή συνθήκες αναφοράς):
Για λειτουργία ψύξης,
Εσωτερικές θερμοκρασίες : 27ο C DB // 19ο C WB
Εξωτερικές θερμοκρασίες : 35ο C DB // 24ο C WB
Για λειτουργία θέρμανσης,
Εσωτερική θερμοκρασία : 20ο C DB
Εξωτερικές θερμοκρασίες : 7ο C DB // 6ο C WB
Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για λειτουργία με

8

ψυκτική

σωλήνωση

διασύνδεσης

ισοδύναμου

μήκους

τουλάχιστον 50 m και με υψομετρική διαφορά εξωτερικής και
εσωτερικής μονάδας τουλάχιστον 20 m.
Η μονάδα θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες
9
9

θερμοκρασίες περιβάλλοντος, έως -10 βαθμούς Κελσίου σε
θέρμανση για το χειμώνα και έως 45 βαθμούς Κελσίου σε
λειτουργία ψύξης για το καλοκαίρι.
Η ενεργειακή κλάση του μηχανήματος θα είναι Α++ σε ψύξη και

10

Α+ σε θέρμανση.
Η εξωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για εξωτερική

11

εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία και θα ενδείκνυται για
έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θα είναι στιβαρής
κατασκευής και ενδεδειγμένη από τον κατασκευαστή για την
εσωτερική μονάδα.
Η εξωτερική μονάδα θα έχει προστασία έναντι υπερέντασης και

12

υπερθέρμανσης συμπιεστή και πρεσοστάτη υψηλής.

Η εξωτερική μονάδα θα προστατεύεται με έλεγχο μέτρησης και
13

ρύθμισης θερμοκρασίας, κατάθλιψης για βέλτιστη απόδοση και
μεγάλη διάρκεια ζωής συμπιεστή.
Το μηχάνημα θα διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις

14

και από συχνές διακοπές και βυθίσεις του ηλεκτρικού ρεύματος,
καθώς και έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
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15

Η εσωτερική μονάδα θα διαθέτει φίλτρο αέρα για την
παρακράτηση των μεγάλων σωματιδίων ρύπων και σκόνης.

16

Η εσωτερική μονάδα θα έχει κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να
χωράει στην υφιστάμενη ψευδοροφή του κτιρίου και θα
συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αεραγωγών.

17

Η ευαισθησία του θερμοστάτη του χώρου θα είναι 1 βαθμού
Κελσίου ή μικρότερη.

18

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από ασύρματο ή ενσύρματο
τηλεχειριστήριο από το οποίο θα είναι δυνατή η ρύθμιση όλων
των λειτουργιών του μηχανήματος. Εφόσον είναι ενσύρματο θα
εγκατασταθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

19

Από το τηλεχειριστήριο θα εκτελούνται οι εξής λειτουργίες, για
τις οποίες θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις με σύμβολα επί
αυτού:
Λειτουργία αερισμού (λειτουργία μόνο του ανεμιστήρα)
Λειτουργία θέρμανσης
Λειτουργία ψύξης
Λειτουργία επιλογής θερμοκρασίας (η επιλογή θα είναι
σε βαθμούς Κελσίου)
Επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα
Επιλογή χρονοδιακόπτη

για την αυτόματη έναρξη

και παύση λειτουργίας του μηχανήματος σε χρόνο
που θα μπορεί να ρυθμιστεί και από το τηλεχειριστήριο
20

Το μηχάνημα θα διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του
εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα εκκινεί μόνο εφ’ όσον η
θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μια ορισμένη
θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων
στην λειτουργία θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά από κύκλο
απόψυξης.

21

Το μηχάνημα θα διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του
εσωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της ψύξης) και του
εξωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της θέρμανσης) από
τη δημιουργία παγετού.

23
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22

Η ηχητική ισχύς (sound power) της εξωτερικής μονάδας δεν θα
υπερβαίνει τα 75 dbA, ενώ για την εσωτερική μονάδα η ηχητική
ισχύς στην ταχύτητα του ανεμιστήρα στην οποία επιτυγχάνονται
οι ζητούμενες αποδόσεις της συσκευής, δεν θα υπερβαίνει τα
70 dbA.

23

Η απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων θα γίνει με πλαστικό
σπιράλ σωλήνα ή σωλήνα PVC, στον εξωτερικό χώρο του
κτιρίου.

24

Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα θα φέρει σε εμφανή θέση,
πινακίδα όπου θα αναγράφονται ανεξίτηλα τα κάτωθι στοιχεία:
 κατασκευαστικός κωδικός
 αποδόσεις και ηλεκτρικές εντάσεις
 τύπος του ψυκτικού ρευστού

25

Αφού αποξηλωθεί η υφιστάμενη μονάδα κλιματισμού, θα
εγκατασταθεί στην ίδια θέση η νέα εσωτερική και εξωτερική
μονάδα. Η νέα εσωτερική μονάδα θα συνδεθεί με νέες ψυκτικές
σωληνώσεις με την εξωτερική μονάδα, καθώς οι υφιστάμενη
χρησιμοποιούσε άλλου τύπου freon. Η υφιστάμενη ηλεκτρική
παροχή καθώς και η σωλήνα απορροής των συμπυκνωμάτων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το νέο μηχάνημα εφόσον
επαρκούν και είναι λειτουργικές. Σε διαφορετική περίπτωση ο
Ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει νέα ηλεκτρικά καλώδια και
ασφάλειες

στους

υφιστάμενους

ηλεκτρικούς

πίνακες

προκειμένου να ηλεκτροδοτήσει τη νέα κλιματιστική μονάδα και
νέες σωληνώσεις για την απορροή των συμπυκνωμάτων. Το ίδιο
ισχύει και για τους υφιστάμενους αεραγωγούς, κανάλια και
ειδικά τεμάχια του κλιματισμού. Εφόσον επαρκούν και είναι
λειτουργικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν, διαφορετικά θα
πρέπει να αντικατασταθούν. Όλες οι παραπάνω εργασίες και
υλικά βαρύνουν τον Ανάδοχο.

24

19PROC005062184 2019-06-05
26

Μετά την αποξήλωση της παλιάς εσωτερικής μονάδας, θα γίνει
καθαρισμός των υφιστάμενων αεραγωγών εσωτερικά και
απομάκρυνση των στερεών επικαθήσεων που βρίσκονται σε
αυτούς στο ισόγειο και στο υπόγειο του κτιρίου. Ο έλεγχος της
καθαρότητας θα γίνει με robot με κάμερα, ενώ θα γίνουν
μετρήσεις αέριων ρύπων πριν και μετά τον καθαρισμό των
αεραγωγών.

27

Έπειτα από την τοποθέτηση, σύνδεση και ρύθμιση της
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας ο Ανάδοχος θα πρέπει να
εκκινήσει το κλιματιστικό μηχάνημα και να κάνει επίδειξη στο
προσωπικό του κτιρίου. Η κλιματιστική μονάδα θα παραδοθεί σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

25
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ΙΙ. Αντικατάσταση δύο (2) κλιματιστικών split unit δαπέδου-οροφής ισχύος 24.000 Btu/h στο
σαλόνι του Ισογείου στο κτίριο της Σταυροπούλου 29 του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.
Αφορά τα κλιματιστικά με Α/Α 2 στον Πίνακα ζητούμενων κλιματιστικών μονάδων.
Θα γίνει απεγκατάσταση των υφιστάμενων κλιματιστικών μηχανημάτων. Οι προδιαγραφές των δύο νέων
κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (split-unit) δαπέδου-οροφής που θα εγκατασταθούν φαίνονται
παρακάτω.

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ split unit δαπέδουοροφής ισχύος 24.000 Btu/h
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σελ.

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
1

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε απεγκατάσταση των υφιστάμενων
κλιματιστικών μηχανημάτων.

2

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι διαιρούμενου τύπου (splitunit) και θα έχουν θερμική και ψυκτική ισχύ περίπου ίση με την
ισχύ που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. Το κλιματιστικό
μηχάνημα θα αποτελείται από δύο τμήματα (την εξωτερική και
την εσωτερική μονάδα, η οποία θα είναι κατάλληλη για
τοποθέτηση στο δάπεδο ή στην οροφή), θα έχει συμπιεστή
μεταβλητών στροφών (inverter), θα είναι κατάλληλο για ψύξη,
θέρμανση και αφύγρανση κτιριακών χώρων και θα τροφοδοτείται
από μονοφασική ηλεκτρική παροχή 230 V – 50 Hz.

3

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα συνοδεύονται από εγγύηση του
εργοστασίου κατασκευής ή

του επίσημου

αντιπροσώπου

τουλάχιστον δύο (2) ετών για την εσωτερική μονάδα και
τουλάχιστον πέντε (5) ετών για την εξωτερική μονάδα.
4
3

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα έχουν πιστοποιητικό CE, και η
κατασκευή τους θα συμφωνεί με τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών
κανονισμών που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού
εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης και ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας. Ο κατασκευαστής τους θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001.

5

Τα μηχανήματα θα είναι καινούργια και συσκευασμένα.
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Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι γνωστού εργοστασίου και
6

θα είναι εξασφαλισμένη η εύρεση ανταλλακτικών (συμπιεστής,
πλακέτα κτλ) για επτά (7) τουλάχιστον χρόνια.
Το ψυκτικό ρευστό που θα χρησιμοποιείται θα είναι οικολογικό

7

ψυκτικό μέσο R32.

8

Οι κλιματιστικές μονάδες θα διαθέτουν πιστοποίηση των
χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας (τουλάχιστον ψυκτικής
ικανότητας, θερμαντικής απόδοσης, σταθμών θορύβου και
ηλεκτρικών καταναλώσεων) από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο
φορέα (EUROVENT ή αντίστοιχο) στις παρακάτω συνθήκες
λειτουργίας (ονομαστικές συνθήκες ή συνθήκες αναφοράς):
Για λειτουργία ψύξης,
Εσωτερικές θερμοκρασίες : 27ο C DB // 19ο C WB
Εξωτερικές θερμοκρασίες : 35ο C DB // 24ο C WB
Για λειτουργία θέρμανσης,
Εσωτερική θερμοκρασία : 20ο C DB
Εξωτερικές θερμοκρασίες : 7ο C DB // 6ο C WB
Οι κλιματιστικές συσκευές θα είναι κατάλληλες για λειτουργία με

9

ψυκτική

σωλήνωση

διασύνδεσης

ισοδύναμου

μήκους

τουλάχιστον 15 m και με υψομετρική διαφορά εξωτερικής και
εσωτερικής μονάδας τουλάχιστον 10 m.
Οι μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες
10
9

θερμοκρασίες περιβάλλοντος, έως -5 βαθμούς Κελσίου σε
θέρμανση για το χειμώνα και έως 45 βαθμούς Κελσίου σε
λειτουργία ψύξης για το καλοκαίρι.
Η ενεργειακή κλάση των μηχανημάτων θα είναι τουλάχιστον Α++

11

σε ψύξη και A+ σε θέρμανση.
Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι κατάλληλες για εξωτερική

12

εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία και θα ενδείκνυνται
για έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θα είναι στιβαρής
κατασκευής και ενδεδειγμένες από τον κατασκευαστή για την
εσωτερική μονάδα.
Η εξωτερική μονάδα θα έχει προστασία έναντι υπερέντασης και

13

υπερθέρμανσης συμπιεστή και πρεσοστάτη υψηλής.
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Η εξωτερική μονάδα θα προστατεύεται με έλεγχο μέτρησης και
14

ρύθμισης θερμοκρασίας, κατάθλιψης για βέλτιστη απόδοση και
μεγάλη διάρκεια ζωής συμπιεστή.
Τα μηχανήματα θα διαθέτουν συστήματα προστασίας από

15

υπερτάσεις και από συχνές διακοπές και βυθίσεις του ηλεκτρικού
ρεύματος, καθώς και έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.

16

Η εσωτερική μονάδα θα είναι καλαίσθητη και ικανή για
τοποθέτηση επί του δαπέδου ή της οροφής.

17

Η εσωτερική μονάδα θα διαθέτει φίλτρο αέρα για την
παρακράτηση των μεγάλων σωματιδίων ρύπων και σκόνης. Το
φίλτρο θα είναι τοποθετημένο εντός καλύμματος με οριζόντιες,
σταθερές περσίδες, το οποίο θα κουμπώνει και θα ξεκουμπώνει
εύκολα, προσφέροντας πρόσβαση στο φίλτρο. Δεν θα υπάρχουν
βίδες ή άλλα κοχλιωτά ή μη στοιχεία που απαιτούν χρήση
εργαλείων για την αποσύνδεσή τους προκειμένου να υπάρχει
πρόσβαση στο φίλτρο.

18

Η ευαισθησία του θερμοστάτη του χώρου θα είναι 1 βαθμού
Κελσίου ή μικρότερη.

19

Η εσωτερική μονάδα θα έχει περσίδα η οποία θα μπορεί να
ρυθμίζει την γωνία πρόσπτωσης του αέρα, και η οποία θα μπορεί
να ρυθμιστεί σε διαφορετικές γωνίες στις οποίες θα μπορεί να
παραμείνει σταθερή, ή θα μπορεί να τίθεται και σε συνεχή
κίνηση μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης γωνίας.

20

Επί της εσωτερικής μονάδας θα υπάρχουν τα εξής:
ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
διακόπτης

έναρξης

και

παύση

λειτουργίας

του

μηχανήματος (on, off) απ’ ευθείας από την εσωτερική
μονάδα

σε

περίπτωση

που

δεν

λειτουργεί

το

τηλεχειριστήριο (Οι διακόπτες αυτοί θα βρίσκονται εντός
του καλύμματος, το οποίο θα ανοίγει και θα κλείνει
εύκολα)
δέκτης

για

την

λήψη

των

σημάτων

από

το

τηλεχειριστήριο.

21

Τα μηχανήματα θα συνοδεύονται από ενσωματωμένο ή
ασύρματο τηλεχειριστήριο από το οποίο θα είναι δυνατή η
ρύθμιση όλων των λειτουργιών του μηχανήματος.

28

19PROC005062184 2019-06-05
22

Από το τηλεχειριστήριο θα εκτελούνται οι εξής λειτουργίες, για
τις οποίες θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις με σύμβολα επί
αυτού:
Λειτουργία αερισμού (λειτουργία μόνο του ανεμιστήρα)
Λειτουργία θέρμανσης
Λειτουργία ψύξης
Λειτουργία επιλογής θερμοκρασίας ( η επιλογή θα
είναι σε βαθμούς Κελσίου )
Επιλογή διεύθυνσης ροής αέρα και ρύθμισης της κινητής
περσίδας
Επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα
Επιλογή χρονοδιακόπτη

για την αυτόματη έναρξη

και παύση λειτουργίας του μηχανήματος σε χρόνο
που θα μπορεί να ρυθμιστεί και από το τηλεχειριστήριο
23

Τα μηχανήματα θα διαθέτουν σύστημα αυτόματης ρύθμισης του
εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα εκκινεί μόνο εφ’ όσον η
θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μια ορισμένη
θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων
στην λειτουργία θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά από κύκλο
απόψυξης.

24

Τα μηχανήματα θα διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας
του εσωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της ψύξης) και
του εξωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της θέρμανσης)
από τη δημιουργία παγετού.

25

Η ηχητική ισχύς (sound power) της εξωτερικής μονάδας δεν θα
υπερβαίνει τα 68 dbA, ενώ για την εσωτερική μονάδα η ηχητική
ισχύς στην ταχύτητα του ανεμιστήρα στην οποία επιτυγχάνονται
οι ζητούμενες αποδόσεις της συσκευής, δεν θα υπερβαίνει τα
65 dbA.

26

Η απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων θα γίνει με πλαστικό
σπιράλ σωλήνα, στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.
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27

Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα θα φέρει σε εμφανή θέση,
πινακίδα όπου θα αναγράφονται ανεξίτηλα τα κάτωθι στοιχεία:
 κατασκευαστικός κωδικός
 αποδόσεις και ηλεκτρικές εντάσεις
 τύπος του ψυκτικού ρευστού

28

Τα ηλεκτρολογικά υλικά και εργασίες που απαιτούνται για την
πλήρη και κανονική λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων,
όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, οι ασφάλειες του ηλεκτρικού
πίνακα,

η

εργασία

του

ηλεκτρολόγου,

δεν

θα

συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά.

30

19PROC005062184 2019-06-05
ΙΙΙ. Προμήθεια και εγκατάσταση 45 νέων επίτοιχων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου
τύπου (split unit) σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κλιματιστικών σε διάφορα κτίρια του
ΚΕΘΕΑ στην Ελλάδα.
Αφορούν τα κλιματιστικά με Α/Α 3-24 στον Πίνακα ζητούμενων κλιματιστικών μονάδων.

Τα κτίρια και οι χώροι του ΚΕΘΕΑ, καθώς και η ισχύς των επίτοιχων κλιματιστικών μονάδων
διαιρούμενου τύπου (split-unit) που θα εγκατασταθούν στα κτίρια του ΚΕΘΕΑ στην Ελλάδα, φαίνονται στον
πίνακα των κλιματιστικών μηχανημάτων και αφορούν τα Α/Α 3 έως και 24. Όπου υπάρχει υφιστάμενο
κλιματιστικό ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αποξηλώσει και να το απομακρύνει, πριν να εγκαταστήσει το
νέο κλιματιστικό μηχάνημα.

Οι προδιαγραφές των επίτοιχων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (split-unit) που θα
εγκατασταθούν φαίνονται παρακάτω.
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT – UNIT)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σελ.

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
1

Αν στη θέση που θα εγκατασταθεί το νέο κλιματιστικό μηχάνημα
υπάρχει υφιστάμενο κλιματιστικό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το
αποξηλώσει και να το απομακρύνει.

2

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι διαιρούμενου τύπου (splitunit) και θα έχουν θερμική και ψυκτική ισχύ περίπου ίση με την
ισχύ που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. Το κλιματιστικό
μηχάνημα θα αποτελείται από δύο τμήματα (την εξωτερική και
την εσωτερική μονάδα, η οποία θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη
τοποθέτηση), θα έχει συμπιεστή μεταβλητών στροφών (inverter),
θα είναι κατάλληλο για ψύξη, θέρμανση και αφύγρανση κτιριακών
χώρων και θα τροφοδοτείται από μονοφασική ηλεκτρική παροχή
230 V – 50 Hz.

3

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα συνοδεύονται από εγγύηση του
εργοστασίου κατασκευής ή

του επίσημου

αντιπροσώπου

τουλάχιστον δύο (2) ετών για την εσωτερική μονάδα και
τουλάχιστον πέντε (5) ετών για την εξωτερική μονάδα.
4

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα έχουν πιστοποιητικό CE, και η
κατασκευή τους θα συμφωνεί με τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών

3

κανονισμών που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού
εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης και ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001.

5

Τα μηχανήματα θα είναι καινούργια και συσκευασμένα.
Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι γνωστού εργοστασίου και

6

θα είναι εξασφαλισμένη η εύρεση ανταλλακτικών (συμπιεστής,
πλακέτα κτλ) για επτά (7) τουλάχιστον χρόνια.
Το ψυκτικό ρευστό που θα χρησιμοποιείται θα είναι οικολογικό

7

ψυκτικό μέσο R32.
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8

Οι κλιματιστικές μονάδες θα διαθέτουν πιστοποίηση των
χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας (τουλάχιστον ψυκτικής
ικανότητας, θερμαντικής απόδοσης, σταθμών θορύβου και
ηλεκτρικών καταναλώσεων) από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο
φορέα (EUROVENT ή αντίστοιχο) στις παρακάτω συνθήκες
λειτουργίας (ονομαστικές συνθήκες ή συνθήκες αναφοράς):
Για λειτουργία ψύξης,
Εσωτερικές θερμοκρασίες : 27ο C DB // 19ο C WB
Εξωτερικές θερμοκρασίες : 35ο C DB // 24ο C WB
Για λειτουργία θέρμανσης,
Εσωτερική θερμοκρασία : 20ο C DB
Εξωτερικές θερμοκρασίες : 7ο C DB // 6ο C WB
Οι κλιματιστικές συσκευές θα είναι κατάλληλες για λειτουργία με

9

ψυκτική

σωλήνωση

διασύνδεσης

ισοδύναμου

μήκους

τουλάχιστον 15 m και με υψομετρική διαφορά εξωτερικής και
εσωτερικής μονάδας τουλάχιστον 10 m.
Οι μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες
10
9

θερμοκρασίες περιβάλλοντος, έως -5 βαθμούς Κελσίου σε
θέρμανση για το χειμώνα και έως 45 βαθμούς Κελσίου σε
λειτουργία ψύξης για το καλοκαίρι.
Η ενεργειακή κλάση των μηχανήματων θα είναι τουλάχιστον Α++

11

σε ψύξη και A+ σε θέρμανση.
Η εξωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για εξωτερική

12

εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία και θα ενδείκνυται για
έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θα είναι στιβαρής
κατασκευής και ενδεδειγμένη από τον κατασκευαστή για την
εσωτερική μονάδα.
Η εξωτερική μονάδα θα έχει προστασία έναντι υπερέντασης και

13

υπερθέρμανσης συμπιεστή και πρεσοστάτη υψηλής.
Η εξωτερική μονάδα θα προστατεύεται με έλεγχο μέτρησης και

14

ρύθμισης θερμοκρασίας, κατάθλιψης για βέλτιστη απόδοση και
μεγάλη διάρκεια ζωής συμπιεστή.
Τα μηχανήματα θα διαθέτουν συστήματα προστασίας από

15

υπερτάσεις και από συχνές διακοπές και βυθίσεις του ηλεκτρικού
ρεύματος, καθώς και έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
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16

Η εσωτερική μονάδα θα είναι χρώματος λευκού, καλαίσθητη και
ικανή για τοποθέτηση επί του τοίχου.

17

Η εσωτερική μονάδα θα διαθέτει φίλτρο αέρα για την
παρακράτηση των μεγάλων σωματιδίων ρύπων και σκόνης. Το
φίλτρο θα είναι τοποθετημένο εντός καλύμματος με οριζόντιες,
σταθερές περσίδες, το οποίο θα κουμπώνει και θα ξεκουμπώνει
εύκολα, προσφέροντας πρόσβαση στο φίλτρο. Δεν θα υπάρχουν
βίδες ή άλλα κοχλιωτά ή μη στοιχεία που απαιτούν χρήση
εργαλείων για την αποσύνδεσή τους προκειμένου να υπάρχει
πρόσβαση στο φίλτρο.

18

Η ευαισθησία του θερμοστάτη του χώρου θα είναι 1 βαθμού
Κελσίου ή μικρότερη.

19

Η εσωτερική μονάδα θα έχει περσίδα η οποία θα μπορεί να
ρυθμίζει την γωνία πρόσπτωσης του αέρα, και η οποία θα μπορεί
να ρυθμιστεί σε διαφορετικές γωνίες στις οποίες θα μπορεί να
παραμείνει σταθερή, ή θα μπορεί να τίθεται και σε συνεχή
κίνηση μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης γωνίας.

20

Επί της εσωτερικής μονάδας θα υπάρχουν τα εξής:
ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
διακόπτης

έναρξης

και

παύση

λειτουργίας

του

μηχανήματος (on, off) απ’ ευθείας από την εσωτερική
μονάδα

σε

περίπτωση

που

δεν

λειτουργεί

το

τηλεχειριστήριο (Οι διακόπτες αυτοί θα βρίσκονται εντός
του καλύμματος, το οποίο θα ανοίγει και θα κλείνει
εύκολα)
δέκτης

για

την

λήψη

των

σημάτων

από

το

τηλεχειριστήριο.

21

Τα μηχανήματα θα συνοδεύονται από ασύρματο τηλεχειριστήριο
από το οποίο θα είναι δυνατή η ρύθμιση όλων των λειτουργιών
του μηχανήματος.
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22

Από το α σ ύ ρ μ α τ ο τηλεχειριστήριο θα εκτελούνται οι εξής
λειτουργίες, για τις οποίες θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις με
σύμβολα επί αυτού:
Λειτουργία αερισμού (λειτουργία μόνο του ανεμιστήρα)
Λειτουργία θέρμανσης
Λειτουργία ψύξης
Λειτουργία επιλογής θερμοκρασίας ( η επιλογή θα
είναι σε βαθμούς Κελσίου )
Επιλογή διεύθυνσης ροής αέρα και ρύθμισης της κινητής
περσίδας
Επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα
Επιλογή χρονοδιακόπτη

για την αυτόματη έναρξη

και παύση λειτουργίας του μηχανήματος σε χρόνο
που θα μπορεί να ρυθμιστεί και από το τηλεχειριστήριο
23

Τα μηχανήματα θα διαθέτουν σύστημα αυτόματης ρύθμισης του
εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα εκκινεί μόνο εφ’ όσον η
θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μια ορισμένη
θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων
στην λειτουργία θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά από κύκλο
απόψυξης.

24

Τα μηχανήματα θα διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας
του εσωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της ψύξης) και
του εξωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της θέρμανσης)
από τη δημιουργία παγετού.

25

Η ηχητική ισχύς (sound power) της εξωτερικής μονάδας δεν θα
υπερβαίνει τα 68 dbA, ενώ για την εσωτερική μονάδα η ηχητική
ισχύς στην ταχύτητα του ανεμιστήρα στην οποία επιτυγχάνονται
οι ζητούμενες αποδόσεις της συσκευής, δεν θα υπερβαίνει τα
65 dbA.

26

Η απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων θα γίνει με πλαστικό
σπιράλ σωλήνα, στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.
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27

Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα θα φέρει σε εμφανή θέση,
πινακίδα όπου θα αναγράφονται ανεξίτηλα τα κάτωθι στοιχεία:
 κατασκευαστικός κωδικός
 αποδόσεις και ηλεκτρικές εντάσεις
 τύπος του ψυκτικού ρευστού

28

Τα ηλεκτρολογικά υλικά και εργασίες που απαιτούνται για την
πλήρη και κανονική λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων,
όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, οι ασφάλειες του ηλεκτρικού
πίνακα,

η

εργασία

του

ηλεκτρολόγου,

δεν

θα

συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019

Ελέγχθηκε - Εγκρίθηκε

Συντάχθηκε

Η Υπεύθυνη Τ.Υ ΚΕΘΕΑ

Ο Μελετητής

Μαρία Βλαχιώτη

Λάμπρος Πέττας

Αρχιτέκτων Μηχ/κος

Μηχανολόγος Μηχ/κος

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προμήθεια 48 κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, ανά ομάδα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής. Ετήσιος εκτιμώμενος προϋπολογισμός 28.790,32 άνευ Φ.Π.Α (35.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) .

ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Α
ΑΤΤΙΚΗ

Α/
Α

Πρόγραμμα

1

Τύπος
κλιματιστικού

Ισχύς
κλιματιστικ
ού

Τεμάχια

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Καναλάτο
κλιματιστικό
Κλιματιστικό
δαπέδου-οροφής

3

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

3

4

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Επίτοιχο split unit

12000 Btu/h

1

5

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Επίτοιχο split unit

24000 Btu/h

2

6

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

1

ΚΕΘΕΑ MOSAIC

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

1

8

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

1

9

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Επίτοιχο split unit

12000 Btu/h

2

10

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

5

11

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

2

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
2

44000 Btu/h

1

24000 Btu/h

2

Κόστος ανά
μονάδα (€)
συμπεριλαμβανο
μένου ΦΠΑ 24%
και κάθε είδους
κρατήσεων

Συνολικό κόστος (€)
συμπεριλαμβανομέν
ου ΦΠΑ 24% και
κάθε είδους
κρατήσεων

7

ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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12

ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ

Επίτοιχο split unit

12000 Btu/h

2

ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

2

14
15

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

1

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

3

16

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

2

17

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

1

18

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Επίτοιχο split unit

12000 Btu/h

5

19

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

2

20
21

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

2

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

3

22

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

1

13

ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΟΜΑΔΑ Δ ΚΡΗΤΗ

ΟΜΑΔΑ Ε
ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

23

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Επίτοιχο split unit

9000 Btu/h

2

24

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Επίτοιχο split unit

18000 Btu/h

1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : …..……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΦΜ

210

090047671

Λεοντόπουλος

8660087

ΔΟΥ Ιωνίας

Δημήτριος

210

Θεσσαλονίκ

8657826

ης

Δροσοπούλου 41-

210

090047671

43 και Τήνου 112

3847700

ΔΟΥ Ιωνίας

210

Θεσσαλονίκ

3300058

ης

Μαγνησίας 28 &

210

090047671

Ζολιώτη 2 112 51

8256944

ΔΟΥ Ιωνίας

accounting2@kethea-

210

Θεσσαλονίκ

exelixis.gr

8257164

ης

210

090047671

3300751

ΔΟΥ Ιωνίας

Τραϊφόρος

210

Θεσσαλονίκ

Κωνσταντίνος

3300779

ης

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

Ε-MAIL ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Ιθάκης 42 112 51
Αθήνα

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

55 Κυψέλη

ΚΕΘΕΑ MOSAIC

Αθήνα

ΚΕΘΕΑ

Βαλτετσίου 37,

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

106 81 Αθήνα ΤΚ
106 81

accounting@ketheadiavasi.gr

Κατσάρα Ζωή

accounting@ketheaendrasi.gr

Καραπάνου Μαρία

accounting@ketheaparembasi.gr

22940
78323
ΚΕΘΕΑ

Τσαμαδού 7 116

210

090047671

ΠΡΟΛΗΨΗ

36 Αθήνα

9212961

ΔΟΥ Ιωνίας

accounting@kethea-

210

Θεσσαλονίκ

prevention.gr

9212304

ης

2310

090047671

539085

ΔΟΥ Ιωνίας

accounting@kethea-

2310

Θεσσαλονίκ

promhueas.gr

544939

ης

574 00 Σίνδος

2310

090047671

Θεσσαλονίκη

799418

ΔΟΥ Ιωνίας

2310

Θεσσαλονίκ

798694

ης

ΔΙΚΤΥΟ

Καραπάνου Μαρία

ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΘΕΑ

Πίνδου 4

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Θεσσαλονίκη

ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ

Εύα Χατζοπούλου

Πόπη Αβραμίδου
accounting@kethea-ithaki.gr

ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
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Σ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Κουμουνδούρου 3

27210

090047671

Χρυσανθακόπουλος

24100 Καλαμάτα

89482

ΔΟΥ Ιωνίας

Χρήστος

Θεσσαλονίκ

accounting@ketheakyttaro.gr

ης
ΟΜΑΔΑ Δ ΚΡΗΤΗ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Διονυσίου 1 και
Σεφέρη,

2810

090047671

334240

ΔΟΥ Ιωνίας

716 01 ΝΕΑ

Αγάπη Χαιρέτη
info@kethea-ariadni.gr

Θεσσαλονίκ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ -

ης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ Ε
ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Τσολάκη και
Αθηνάς

2510

090047671

Γιαννακοπούλου

223131

ΔΟΥ Ιωνίας

Χριστίνα

Καβάλα ΤΚ 654 03

Θεσσαλονίκ

accounting@ketheakivotos.gr

ης
ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Κοραή 11, Τ.Κ.
45444, Ιωάννινα

Τηλ. : 26510

090047671

77010,

ΔΟ.Υ: Ιωνίας

77020

Θεσσαλονίκ

(κεντρικό)

Γιάννα Θεοδώρου

accounting@ketheaepirou.gr

ης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ...................................
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός .…. Αριθμός .…. Τ.Κ. ……}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που αφορά το έργο με
τίτλο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με την Αναθέτουσα Αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
- Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50001
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Σορβόλου 24 Αθήνα ΤΚ 11636
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Ιωακείμ
- Τηλέφωνο: 210.9241993-6 εσωτ.202
- Ηλ. ταχυδρομείο: promitheies@kethea.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.kethea.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος : Προμήθεια 48 κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια
Κωδικός CPV : 42512200-0
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια ειδών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηii;

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μόνο
σε
περίπτωση
προμήθειας
κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iii ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων
στο
πλαίσιο
προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία
ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το
μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με

[ ] Ναι [] Όχι
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

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

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
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άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
[……]
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

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

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ.1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού :
1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2.

δωροδοκίαix,x.

3.

απάτηxi.

4.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xii.

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiii.

6.

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται
ανωτέρω
(σημεία
1-6),
ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

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

αποκλεισμού [……] και
διατίθεται ηλεκτρονικά,
διεύθυνση, αρχή ή
στοιχεία αναφοράς των

[……]

48

19PROC005062184 2019-06-05
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων
κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxii

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

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·
α)[……]·
β)[……]
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·
-[……]·
-[……]·
-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
γ.2)[……]·
Εάν ναι, να
δ) [] Ναι [] Όχι
αναφερθούν
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxiv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι
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β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ)
σε
οποιαδήποτε
ανάλογη
κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόμοια
διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης
συμφερόντωνxxviii,
λόγω
της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη
με
αυτόν
συμβουλές
στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]

[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι
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προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει
εμπιστευτικές
πληροφορίες
που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxi:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

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

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

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

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα […]
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
[] Ναι [] Όχι ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές [ …] [] Ναι [] Όχι
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα
που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξήςxxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο,
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες xxxv
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα
είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις,
οι
οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

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

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

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

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη αξία)
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς xxxvii, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή διακήρυξη):
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων […]
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς xxxviii, ο Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες διακήρυξη):
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει […...........]
προσδιοριστεί:
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει [……..........................]
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες [……]
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει [....……]
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχωνxli όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή [] Ναι [] Όχι
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6)
Οι
ακόλουθοι
τίτλοι
σπουδών
και

54

19PROC005062184 2019-06-05
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά
την εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα
εξής:

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

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

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

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια [……] [……]
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα
συστήματα
ή
πρότυπα ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν [……] [……]
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών
εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

[] Ναι [] Όχιxliv

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

i

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

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.
1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
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xxxix
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xl Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xlii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlvii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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