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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Προμήθεια πλαστικών προϊόντων για τις ανάγκες ευρωπαϊκού προγράμματος που
υλοποιείται στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α..
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 420/1991 (Α΄/153/11-10-1991) «Σύσταση Ν. Π. Ι. Δ με
την επωνυμία: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών», όπως ισχύουν.
2. Την με αριθμό 152594/Ζ1/19.09.2016 (500/23.09.2016/τ.ΥΟΔΔ) υπουργική απόφαση για το
διορισμό των μελών του Δ.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση
92613/Ζ1/15.06.2017 (ΦΕΚ 283/ 15.06.2017 τ.ΥΟΔΔ), καθώς και το πρακτικό (10/09/2018) της
205ης συνεδρίασης του Δ.Σ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε
σε Σώμα.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 842/19-03-2014 απόφαση του Προέδρου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. «Εκχώρηση –
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Διευθυντή του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.», όπως ισχύει με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 131/17-01-2019 απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β΄/08-11-1999).

Η προμήθεια αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
(ERC) στο πλαίσιο του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020", με αριθμό
σύμβασης 742390.
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
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10.
11.

12.
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Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως κάθε
φορά ισχύει.
Την υπ’ αριθ. Π1/ 2380 /18-12-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3400/Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Την υπ’ αριθ. 5143/05-12-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3335/Β΄/11-12-2014) «Καθορισμός του
τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4
του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει».
Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 / Α΄ / 26-03-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις…….» και
ειδικότερα των άρθρων 1 και 3.
Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β’/23-05-2017) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 1191 (ΦΕΚ 969 /Β’/22-03-2017) με θέμα «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προ δικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).»
Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. στις συνεδριάσεις υπ’ αριθ. 101/30-072004 και 104/17-11-2004 και ειδικότερα της 191/20-02-2017 περί έγκρισης τροποποίησης του
Κανονισμού προμηθειών που αφορά στην κατηγοριοποίηση των αναλωσίμων, αντιδραστηρίων
κλπ.
Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. η οποία ελήφθη στην υπ’ αριθ. 200/
26/03/2018, συνεδρίασή του σχετικά με την πραγματοποίηση της προμήθειας.
Την από 01/09/2017 υπ΄ αριθ. 742390 σύμβαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου με τίτλο “Precision care in Systemic autoimmunity:
an integrated multi-tissue/level approach for Systemic LUPUS Erythematosus (SLE)” (συντ. τίτλου
ERC-LUPUSCARE, κωδ. Ε.Π. Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 349), στο πλαίσιο του προγράμματος "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
2020" για την Έρευνα και την Καινοτομία.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1476/23-04-2018 / ΑΔΑ: 6Ξ1Ψ4694Φ7-Ψ7Τ / ΑΔΑΜ:18REQ002984388
απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης- έγκριση αιτήματος για την προμήθεια των υλικών,
στο πλαίσιο της οποίας δεν προέκυψαν δαπάνες, καθώς ο διαγωνισμός δεν προκηρύχθηκε κατά
τη διάρκεια του έτους 2018.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3527/ 16-10-2019 / ΑΔΑ: 6ΠΙ54694Φ7-ΟΜΕ / ΑΔΑΜ:19REQ005720454
απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης- έγκριση αιτήματος για την προμήθεια των υλικών.

Η προμήθεια αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
(ERC) στο πλαίσιο του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020", με αριθμό
σύμβασης 742390.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε τους όρους και προδιαγραφές και προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό με
κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανά είδος, για την προμήθεια πλαστικών
προϊόντων για τις ανάγκες ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιείται στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου στην απόφαση αυτή τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού,
που αποτελεί με αυτήν ενιαίο σύνολο.
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €)
πλέον του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ερευνητικού έργου με τίτλο “Precision care
in Systemic autoimmunity: an integrated multi-tissue/level approach for Systemic LUPUS
Erythematosus (SLE)” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) στο
πλαίσιο του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
"ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" με αριθμό σύμβασης 742390.
3. Η προκηρυσσόμενη σύμβαση (ή συμβάσεις) θα έχει (-ουν) διάρκεια μέχρι 30.08.2022 και το
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α διατηρεί το δικαίωμα, με βάση τις ανάγκες του κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης
(-εων), να μην αγοράσει ολόκληρη τη συμβατική ποσότητα και να παραγγείλει τελικώς κατ’
ελάχιστον συνολική ποσότητα μέχρι το 70% της αρχικής συμβατικής, στις τιμές της σύμβασης που
θα υπογραφεί, χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από τον ανάδοχο, ή σε περίπτωση αυξημένων
αναγκών να αγοράσει έως 30% επιπλέον της αρχικής συμβατικής.
4. Σε περίπτωση μη απορρόφησης της συμβατικής ποσότητας εντός του ως άνω χρονικού
διαστήματος και εφόσον οι σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιμες από τo πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται, αυτό μπορεί να παραταθεί.
5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις
αυτών (συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες), τα οποία έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό
τους ή το επάγγελμα που ασκούν, ως αντικείμενο απασχόλησης την παραγωγή ή εμπορία των
ζητουμένων στην παρούσα διακήρυξη προϊόντων.
6. Η διακήρυξη του διαγωνισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) από όπου παραλαμβάνεται από κάθε
ενδιαφερόμενο και στη σχετική ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α:
http://www.bioacademy.gr/procurement. Περίληψη της διακήρυξης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες σε κλειστούς
φακέλους, στα γραφεία του Ιδρύματος, που βρίσκονται επί της οδού Σωρανού του Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα (τηλ. 210-6597384/701/702, φαξ 210-6597547/5, e-mail:procurement@bioacademy.gr),
έως και:

Την Παρασκευή, 08/11/2019 ώρα 15:30, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής.

Η προμήθεια αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
(ERC) στο πλαίσιο του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020", με αριθμό
σύμβασης 742390.
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8. Προσφορές που κατατίθενται στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διαγωνισμού στα γραφεία του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. τη Δευτέρα, 11/11/2019 και ώρα 11:00 και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να είναι
παρόντες οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Ο Γενικός Διευθυντής
signed
ANTONIA Digitally
by ANTONIA
KYRIAKOU KYRIAKOULAKOU
Date: 2019.10.22
LAKOU
14:31:09 +03'00'
Συνημμένα:

Διανομή για ενέργεια:
Διανομή για ενημέρωση:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

1. Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
3. Υπεύθυνη δήλωση για τον διαγωνισμό
Τμήμα Προμηθειών
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων

Η προμήθεια αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
(ERC) στο πλαίσιο του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020", με αριθμό
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3574/ 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την «προμήθεια πλαστικών προϊόντων για τις ανάγκες ευρωπαϊκού προγράμματος που
υλοποιείται στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.»
Συνολικός προϋπολογισμός

Πηγή χρηματοδότησης

Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) πλέον φ.π.α
από πιστώσεις του ερευνητικού έργου με τίτλο
“Precision care in Systemic autoimmunity: an integrated
multi-tissue/level approach for Systemic LUPUS
Erythematosus (SLE)” που χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) στο πλαίσιο
του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" με
αριθμό σύμβασης 742390.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

Παρασκευή, 08/11/2019, 15:30

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας
διαγωνισμού
Τόπος κατάθεσης προσφορών
Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης
Αναθέτουσα αρχή

Δευτέρα, 11/11/2019, 11:00
Γραμματεία Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Σωρανού του Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα, κτήριο Ε3, 1ος
όροφος.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,
ανά είδος
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών
Σωρανού του Εφεσίου 4, 115-27 Αθήνα.
Ν.Π.Ι.Δ. (Προεδρικό διάταγμα 420/1991)

Διάρκεια σύμβασης

Μέχρι 30.08.2022, με δικαίωμα παράτασης της
σύμβασης, εφόσον οι σχετικές δαπάνες είναι
επιλέξιμες από τo πρόγραμμα από τo οποίo
χρηματοδοτείται

Τόπος παράδοσης

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών
Σωρανού του Εφεσίου 4, 115-27 Αθήνα

Εγγυήσεις

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της αξίας
της σύμβασης προ Φ.Π.Α. για συμβάσεις αξίας ίσης ή
μεγαλύτερης των 2.500 ευρώ προ Φ.Π.Α.

Η προμήθεια αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας (ERC) στο πλαίσιο του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020", με
αριθμό σύμβασης 742390.
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Κεφάλαιο 1: Αντικείμενο διαγωνισμού
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,
ιδρυθέν με το προεδρικό διάταγμα 420/1991, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την προμήθεια «πλαστικών προϊόντων για τις ανάγκες ευρωπαϊκού προγράμματος
που υλοποιείται στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».
Τόπος παράδοσης των ειδών είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. επί της οδού Σωρανού
του Εφεσίου, αριθ. 4 (ΤΚ-11527), στην Αθήνα.
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια και ελεύθερη παράδοση στις
εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. των ειδών που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί:
Πίνακας 1
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Περιγραφή είδους (CPV: 19520000-7)

Ποσότητα

μμ

Δείγμα

Αυτοκόλλητο κάλυμμα για πλάκες qPCR (pre-cut)
Καπάκια για σειρές σωληναρίων 0.2 ml για PCR κατάλληλο για το
μηχάνημα Applied Biosystem 2720 Therma Cycler
Πλάκες 96 φρεατίων για qPCR κατάλληλες για το μηχάνημα
QuantStudio Applied Biosystems
Σειρά 8 σωληναρίων 0,2ml για qPCR κατάλληλες για το μηχάνημα
QuantStudio Applied Biosystems
Καπάκια για σειρές σωληναρίων 0.2 ml για qPCR κατάλληλο για το
μηχάνημα QuantStudio Applied Biosystems
Σωληνάρια 0,2ml για PCR κατάλληλο για το μηχάνημα Applied
Biosystem 2720 Therma Cycler
Σειρά 8 σωληναρίων 0,2ml για PCR κατάλληλη για το μηχάνημα
Applied Biosystem 2720 Therma Cycler
Κολώνες mini MACS LS
Κολώνες mini MACS MS
Λαμέλες στρογγυλές 12mm
Λούπες
Ξύστρο για κυτταροκαλλιέργεια 1,8cm x 25cm
Πιάτα κυτταροκαλλιέργειας 100x15mm
Πιάτα κυτταροκαλλιέργειας 35x10mm

200
1200

τμχ
τμχ

ΝΑΙ

200

τμχ

1000

τμχ

1000

τμχ

2000

τμχ

1200

τμχ

100
100
300
300
200
1000
1000

τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ

Πιάτα κυτταροκαλλιέργειας 60x15mm
Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 10ml
Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 25ml
Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 2ml
Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 5ml
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 12 φρεατίων
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 φρεατίων

1000
3000
3000
2000
3000
1000
1000

τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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α/α

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Περιγραφή είδους (CPV: 19520000-7)

Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 48 φρεατίων
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6 φρεατίων
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 φρεατίων με επίπεδο πυθμένα
Ρύγχη για πιπέτες 0.1-20ul
Ρύγχη για πιπέτες 20-200ul
Ρύγχη για πιπέτες 200-1000ul
Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 0.1-10
Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 100-1000
Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 2-20
Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 20-200
Σίτα 40 μm για κυτταροκαλλιέργεια
Σωληνάρια πολυπροπυλενίου 14 ml
Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,5ml
Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,7ml
Σωληνάρια τύπου falcon 15ml
Σωληνάρια τύπου falcon 50 ml
Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 25cm2 με καπάκι με φίλτρο
Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 75cm2 με καπάκι με φίλτρο

Ποσότητα

μμ

Δείγμα

1000
1000
1000
20000
20000
20000
5000
5000
5000
5000
500
800
4000
5000
3000
3000
500
1000

τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Κεφάλαιο 2: Τεχνικοί και λοιποί όροι
Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες
1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.
1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά
ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών
προϊόντων.
2. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερη
έκδοση) για την εμπορία των ειδών.
4. Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 15 η.η
από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα
αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με
οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ).
5. Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει
τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής τους.
6. Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν
πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην
διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως
και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί
αμέσως σε αντικατάστασή τους.
7. Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία
είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον
αποκλεισμό διαγωνιζόμενου.

Υποχρεωτική

Απάντηση

Παραπομπή

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Τεχνική ανάλυση ειδών
α/
α

1
2
3
4
5
6

Περιγραφή είδους

(CPV: 19520000-7)

Κωδικός /
παραγωγός

Συσκευ
ασία

Παραπομπή σε
έγγραφο του
κατασκευαστή

Αυτοκόλλητο κάλυμμα για πλάκες qPCR (pre-cut)
Καπάκια για σειρές σωληναρίων 0.2 ml για PCR
κατάλληλο για το μηχάνημα Applied Biosystem 2720
Therma Cycler
Πλάκες 96 φρεατίων για qPCR κατάλληλες για το
μηχάνημα QuantStudio Applied Biosystems
Σειρά 8 σωληναρίων 0,2ml για qPCR κατάλληλες για το
μηχάνημα QuantStudio Applied Biosystems
Καπάκια για σειρές σωληναρίων 0.2 ml για qPCR
κατάλληλο για το μηχάνημα QuantStudio Applied
Biosystems
Σωληνάρια 0,2ml για PCR κατάλληλο για το μηχάνημα
Applied Biosystem 2720 Therma Cycler
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Τεχνική ανάλυση ειδών
α/
α

Περιγραφή είδους

(CPV: 19520000-7)

22

Σειρά 8 σωληναρίων 0,2ml για PCR κατάλληλη για το
μηχάνημα Applied Biosystem 2720 Therma Cycler
Κολώνες mini MACS LS
Κολώνες mini MACS MS
Λαμέλες στρογγυλές 12mm
Λούπες
Ξύστρο για κυτταροκαλλιέργεια 1,8cm x 25cm
Πιάτα κυτταροκαλλιέργειας 100x15mm
Πιάτα κυτταροκαλλιέργειας 35x10mm
Πιάτα κυτταροκαλλιέργειας 60x15mm
Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 10ml
Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 25ml
Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 2ml
Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 5ml
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 12 φρεατίων
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 φρεατίων
Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 48 φρεατίων

23

Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6 φρεατίων

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Κωδικός /
παραγωγός

Συσκευ
ασία

Παραπομπή σε
έγγραφο του
κατασκευαστή

Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 φρεατίων με επίπεδο
πυθμένα
Ρύγχη για πιπέτες 0.1-20ul
Ρύγχη για πιπέτες 20-200ul
Ρύγχη για πιπέτες 200-1000ul
Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 0.1-10
Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 100-1000
Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 2-20
Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 20-200
Σίτα 40 μm για κυτταροκαλλιέργεια
Σωληνάρια πολυπροπυλενίου 14 ml
Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,5ml
Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,7ml
Σωληνάρια τύπου falcon 15ml
Σωληνάρια τύπου falcon 50 ml
Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 25cm2 με καπάκι με
φίλτρο
Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 75cm2 με καπάκι με
φίλτρο
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Κεφάλαιο 3: Αξιολόγηση προσφορών
Άρθρο 1. Διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών
1.1. Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (α) έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών συμμετοχής, (β) αξιολόγηση - βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και
(γ) αξιολόγηση συνολικά των προσφορών για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στάδια (α)
και (β) μπορούν να γίνουν σε μία συνεδρίαση της Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1.2. Κατά την αξιολόγηση - βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές,
κατόπιν του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχεται εάν αυτές
καλύπτουν τους όρους και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της
διακήρυξης. Όσες κρίνονται τεχνικά επαρκείς βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια του
Πίνακα 2.
1.3. Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται μετά την αποσφράγιση των
φακέλων οικονομικής προσφοράς και την ανακοίνωση των τιμών, οπότε προκειμένου να
αναδειχθεί, ανά είδος, η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής, υπολογίζονται και συγκρίνονται οι συντελεστές Λi των προσφορών για
κάθε είδος, όπου Λi=Οικονομική προσφοράi / Συνολική βαθμολογία τεχνικής
προσφοράςi (i: α/α είδους της διακήρυξης)
1.4. Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής αναδεικνύεται η προσφορά, για κάθε είδος, που έδωσε την μικρότερη τιμή
του συντελεστή Λi.
Άρθρο 2. Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
2.1. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται με βάση τα κριτήρια του κάτωθι Πίνακα 2.
Πίνακας 2 – Κριτήρια βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας
Συμφωνία προσφερομένων προϊόντων με τις τεχνικές
1.1
προδιαγραφές
Καταλληλόλητα προσφερομένων προϊόντων για την
1.2
εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται
2 Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης

Βαθμός

Συντελεστές
(80%)

100–120

40%

100–120

40%
(20%)

2.1 Πιστοποίηση του προμηθευτή

100–120

10%

2.2 Χρόνος παράδοσης από την παραγγελία

100–120

10%

2.2. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι 100 για την περίπτωση ακριβούς κάλυψης των
απαιτήσεων και μέχρι 120 εάν υπερκαλύπτει τα αιτούμενα. Η σταθμισμένη βαθμολογία του
κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την
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βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Άρθρο 3. Οικονομική προσφορά – τιμή μονάδας
3.1. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο εντός του φακέλου της
προσφοράς.
3.2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα
προκηρυσσόμενα είδη του Πίνακα 1, του Κεφαλαίου 1, της παρούσας διακήρυξης.
3.3. Τα οικονομικά στοιχεία που θα συμπεριλάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην οικονομική
προσφορά τους είναι: (α) η τιμή ανά συσκευασία των προσφερομένων προϊόντων και (β) η
τιμή μονάδας (τεμάχιο, ζεύγος κλπ).
3.4. Η τιμή μονάδας για κάθε είδος, όπως αυτή θα αναγράφεται στο έντυπο οικονομικής
προσφοράς, χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
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Κεφάλαιο 4: Γενικοί όροι διαγωνισμού και εκτέλεσης σύμβασης
Άρθρο 1. Γενικοί υποχρεωτικοί όροι
1.1. Όλοι οι όροι της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Εξαιρούνται μόνον τα
σημεία όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο (π.χ. είναι επιθυμητό, κατά την κρίση της επιτροπής
κλπ).
1.2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι
(120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές
που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι
διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ότι η ισχύς των προσφορών τους είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’
όσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή (Ι.ΙΒ.Ε.Ε.Α.), κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το αρχικά οριζόμενο (120 ημ. ημέρες).
1.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
1.4. Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποδεικνύει ότι ο
διαγωνιζόμενος αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης και δεσμεύεται σε ό,τι
αφορά τον χρόνο ισχύος των προσφορών.
1.5. Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης και οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Κανονισμού
Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (ΦΕΚ 1983 Β΄/1999), των οποίων ο ανάδοχος δικαιούται να λάβει
γνώση, ισχύουν μεταξύ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και του κάθε προσφέροντος και ρυθμίζουν τις σχέσεις
τους ανεξάρτητα εάν αυτοί περιλαμβάνονται ή όχι στη παρούσα και θεωρούνται ότι αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της προκηρυσσόμενης σύμβασης.
Άρθρο 2. Δικαίωμα συμμετοχής – αποκλεισμός υποψηφίου – δικαιολογητικά συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις
αυτών (συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες), τα οποία έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό
τους ή το επάγγελμα που ασκούν, ως αντικείμενο απασχόλησης την παραγωγή ή εμπορία των
ζητουμένων στην παρούσα διακήρυξη ειδών.
2.2. Αποκλεισμός υποψηφίου
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
διαγωνιζόμενος, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η σχετική υποχρέωση αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, η σχετική υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.2. Όταν ο διαγωνιζόμενος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο διαγωνιζόμενος 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.
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Δεν αποκλείεται διαγωνιζόμενος, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων,
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3. Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του διαγωνιζόμενου, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.4. Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείεται διαγωνιζόμενος, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων
ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο διαγωνιζόμενος
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.5. Διαγωνιζόμενος αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
2.2.6. Διαγωνιζόμενος που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.1 και 2.2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
διαγωνιζόμενος δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους διαγωνιζόμενους αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον διαγωνιζόμενο το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Διαγωνιζόμενος που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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2.2.8. Διαγωνιζόμενος, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
2.3.1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους:
α) Το συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και ως προκαταρκτική
απόδειξη, ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του ν.
4412/2016 και ειδικά ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.1 και δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2, για
τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διακήρυξης συντάχθηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες
15 & 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ & Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται
αναρτημένο επικουρικά, μαζί με τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού, προς διευκόλυνση
των συμμετεχόντων, προκειμένου να το συμπληρώσουν ως προς τα ζητούμενα σημεία
της διακήρυξης, να το υπογράψουν και το υποβάλουν σε έντυπη μορφή.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, με τις διατυπώσεις του συνημμένου
στην παρούσα διακήρυξη υποδείγματος.
2.3.2. Η υποβολή των ως άνω αναφερόμενων στην παράγραφο 2.3.1 δικαιολογητικών δεν
απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως
εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον διαγωνιζόμενο για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
2.3.3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) μπορεί να υπογράφεται έως
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.3.4. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή
όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τόσο
κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής.
2.4. Εγγυήσεις
2.4.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2.5. Σύνταξη και υποβολή προσφορών
2.5.1. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παραδώσει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α σφραγισμένο φάκελο που θα
γράφει στην πρόσθια όψη τα εξής στοιχεία:
i.
Πλήρη επωνυμία και επαγγελματική διεύθυνση του συμμετέχοντος.
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ii.

Για τον παραλήπτη: «Προς το ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
iii.
Προσφορά για το συνοπτικό διαγωνισμό: (αναφέρεται ο τίτλος και ο αριθμός
πρωτοκόλλου του διαγωνισμού).
2.5.2. Οι φάκελοι παραδίδονται στη γραμματεία (πρωτόκολλο) του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. μέχρι την
ορισμένη ημερομηνία και ώρα.
2.5.3. Για την πρωτοκόλληση της προσφοράς ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να
παραδίδεται στη γραμματεία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. μαζί με διαβιβαστική επιστολή (εκτός
του φακέλου) στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2.5.1.
2.5.4. Φάκελοι προσφορών που αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική αποστολή
παραλαμβάνονται από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. έως και την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Το
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για ενδεχόμενη καθυστέρηση στην άφιξη των
ταχυδρομικώς κατατεθειμένων προσφορών, πέραν του ορισμένου χρονικού ορίου. Η
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
2.5.5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή αντίκρουση όρου της διακήρυξης του διαγωνισμού ή
της προσφοράς. Η Επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους
διαγωνιζόμενους την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς
τους. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
διαγωνιζόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Ο κάθε φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει:
Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.3.
Έγγραφα και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.
Υποχρεωτικά σφραγισμένη σε δικό της φάκελο την οικονομική προσφορά. Ο
φάκελος της οικονομικής προσφοράς φέρει την ένδειξη «οικονομική προσφορά για
τον διαγωνισμό (τίτλος και αριθμός του διαγωνισμού)» και περιέχει την προσφορά
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
2.5.7. Οι προσφορές πρέπει:
i.
Να έχουν συνταχτεί με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται
στη παρούσα διακήρυξη, να φέρουν υποχρεωτικά την υπογραφή του
διαγωνιζόμενου και συνιστάται να έχουν συνταχθεί σε χαρτί με το λογότυπό του.
ii.
Να μην περιλαμβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης. Αυτό
μπορεί κατά τη κρίση του επιτροπής να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού των
διαγωνιζόμενων.
iii.
Τυχόν διορθώσεις που υπάρχουν στα κείμενα της προσφοράς πρέπει να είναι
καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον προσφέροντα. Προσφορά στην οποία
υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής,
απορρίπτεται.
iv.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/14 (Α’ 94)
είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
2.5.8. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική προσφορά τους τα
παρακάτω στοιχεία και έγγραφα, τα οποία θα δοθούν τόσο σε έντυπη όσο και
2.5.6.
i.
ii.
iii.
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ηλεκτρονική μορφή (αρχεία επεξεργαστή κειμένου ή λογιστικών φύλλων σε μη
επανεγγράψιμο οπτικό μέσο π.χ. CD):
 Φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με τους Πίνακες του κεφαλαίου 2.
 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν τη χώρα καταγωγής
του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο
ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.
Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν,
σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, θα δηλώνουν, επιπρόσθετα την επιχειρηματική
μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της. Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει υπογραφή μετά
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν,
Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπος της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η ανωτέρω δήλωση
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
 Τεχνικά φυλλάδια του παραγωγού / κατασκευαστή ή άλλο έντυπο υλικό τεκμηρίωσης,
με τα οποία τα προτεινόμενα είδη παρουσιάζονται αναλυτικά και με σαφήνεια,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και επίσης τεκμηριώνεται ότι
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
 Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες
ποιοτικού ελέγχου αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προσφερομένων προϊόντων και η συμμόρφωσή τους με τα
τεχνικά και ποιοτικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή ισοδύναμα διεθνή
πρότυπα) που πρέπει να πληρούν. Εάν δεν ζητούνται υποχρεωτικά στους τεχνικούς
όρους (κεφ. 2), κατατίθενται κατά την κρίση του προσφέροντος.
 Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες
ποιοτικού ελέγχου αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η τήρηση
συστήματος διασφάλισης ποιότητας από τον υποψήφιο. Εάν δεν ζητούνται
υποχρεωτικά στους τεχνικούς όρους (κεφ. 2), κατατίθενται κατά την κρίση του
προσφέροντος.
 Δείγματα των προσφερομένων ειδών, τα οποία υποβάλλονται εφόσον και με τον
τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη (κεφ. 2).
2.6. Οικονομικές προσφορές – Τιμές
2.6.1. Με την προσφορά, η τιμή των υπό προμήθεια ειδών, θα δίδεται επί ποινή απόρριψης, σε
ευρώ, ανά είδος, για παράδοση των ειδών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του I.IB.E.A.A.
Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα παρελκόμενα που αναγράφονται στην τεχνική
προσφορά, δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τελική τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σε αυτή.
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2.6.2. Οι τιμές θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται από τους όρους

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, προς την οποία συμμορφώνεται η τεχνική
προσφορά των προσφερόντων. Επίσης, θα δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
2.6.3. Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
2.6.4. Επισημαίνεται ότι ο Φ.Π.Α., θα αναφέρεται μόνο μια φορά στο τέλος της οικονομικής
προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.
2.6.5. Για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, ανά
είδος, θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.
2.6.6. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή
που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα και β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016.
2.6.7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
2.6.8. Οι τιμές θα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης ως ανώτατα όρια ακόμη και εάν τα είδη αγοραστούν από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
εκτός του πλαισίου της σύμβασης (π.χ. με διαφορετική χρηματοδότηση της
προμήθειας). Πώληση στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. από τον ανάδοχο των ειδών της παρούσας
διακήρυξης σε παραγγελία εκτός σύμβασης σε τιμές ανώτερες αυτών που θα
συμφωνηθούν με τη σύμβαση προμηθειών συνιστά λόγο καταγγελίας της
σύμβασης ή ακόμη και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου.
Άρθρο 3. Εγγυήσεις
3.1. Έκδοση – είδη εγγυήσεων
3.1.1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ.1 του
άρθρου 14 του Ν.4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
3.1.2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
3.1.3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης
β) τον εκδότη
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γ)
δ)
ε)
στ)

την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
τον αριθμό της εγγύησης
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης)
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
3.2.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
α. Για την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον η αξία της είναι ίση ή μεγαλύτερη των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€), πλέον ΦΠΑ, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, πλέον
φ.π.α, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου.
γ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, πλέον φ.π.α.
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
ε. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο που με
βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το σύνολο των συμβατικών ειδών,
πλέον δύο (2) μήνες. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης δύναται να παραταθεί μέχρι την
ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
στ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 4. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
4.1. Οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει εμπρόθεσμα στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. θα αποσφραγισθούν την
ορισμένη ημερομηνία και ώρα, στα γραφεία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, με τη διαδικασία που
περιγράφεται κατωτέρω:
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης του αποτελεσμάτος του διαγωνισμού. Στην αποσφράγιση μπορούν να
παρίστανται όσοι από τους προσφέροντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το
επιθυμούν.
 Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και ελέγχονται και μονογράφονται όλα τα
δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.
 Ο έλεγχος της τεχνικής προσφοράς εφόσον δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό η αρχική
συνεδρίαση της επιτροπής θα ολοκληρωθεί σε χρόνο διάφορο της ημερομηνίας
κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που από την Επιτροπή διαγωνισμού που
λειτουργεί και ως Επιτροπή αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι η τεχνική προσφορά του
διαγωνιζομένου αποκλίνει ουσιωδώς των τεχνικών προδιαγραφών, ο διαγωνιζόμενος
αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
 Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται πριν την ολοκλήρωση
της τεχνικής αξιολόγησης, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται προς
φύλαξη στην αρμόδια υπηρεσία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
 Η αποσφράγιση του υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς θα γίνει σε ημερομηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε όσους έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική
ανακοίνωση, η οποία μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά με επιστολή, με τηλεομοιοτυπία
ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται.
4.2. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή τηρεί πρακτικά.
4.3. Τα πρακτικά κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες.
4.4. Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων (έλεγχος και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) επικυρώνονται με μία απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, που κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες.
4.5. Ενστάσεις
4.5.1. Για διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης,
οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο ή από τη συντέλεση της
παράλειψης.
4.5.2. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
4.5.3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., το οποίο αποφασίζει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία μπορεί να γίνει και με
ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα
αρχή (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
4.5.4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το
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παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
4.6. Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού
4.6.1. Ο διαγωνισμός δεν θα ολοκληρωθεί, πριν ανακηρυχθεί ο ανάδοχος.
4.6.2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., μετά από γνώμη
του αρμόδιου οργάνου:
 λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
 αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή,
 αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
 αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
 εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζόμενους οι
απαιτούμενες παρατάσεις, καθώς και αν λήξει η χορηγηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο
97 (παρ. 4), του ν. 4412/2016 παράταση ισχύος των προσφορών
 για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας
ή προστασίας του περιβάλλοντος
4.6.3. Σε περίπτωση ακυρώσεως του διαγωνισμού, οι συμμετάσχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν το
δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο.
4.6.4. Εάν διαπιστωθούν από την επιτροπή διαγωνισμού σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία του διαγωνισμού ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά του ή να διαταχθεί η επανάληψη του διαγωνισμού
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4.6.5. Η Επιτροπή διαγωνισμού με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει:
 Κατακύρωση του διαγωνισμού για την (α) προβλεπόμενη, (β) μεγαλύτερη ή (γ)
μικρότερη ποσότητα. Το ποσοστό μεταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης. Στην
περίπτωση που η προβλεπόμενη ποσότητα είναι η μονάδα, η μείωση κατά 50%
μπορεί να οδηγήσει στο μηδενισμό της ποσότητας, ενώ η αύξηση κατά 30%, στον
διπλασιασμό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρμογής των ως άνω ποσοστών
αυξήσεως ή μειώσεως της ποσότητας, λαμβάνεται ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός.
 Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον πρόκειται για
το συμφέρον του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
 Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην
ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 29 του ν. 4412/2016.
 Τη ματαίωση της προμήθειας, όταν συντρέχουν οι λόγοι ματαίωσης της παραγράφου
4.6.2, για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με
τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα.
4.7. Επιλογή αναδόχου – κατακύρωση – κατάρτιση σύμβασης
4.7.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής, ανά είδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3 της διακήρυξης.
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4.7.2. Ο διαγωνιζόμενος, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής κατά το πέρας των διαδικασιών
του Κεφαλαίου 3, θα επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης για τα είδη για τα
οποία επιλέχθηκε.
4.7.3. Ο ως άνω επικρατέστερος διαγωνιζόμενος προσκαλείται εγγράφως να υποβάλλει
προσηκόντως εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης τα εξής
δικαιολογητικά.
 Τα νομικά πρόσωπα, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ. ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζόμενου). Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου έγγραφου, που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της
παραγράφου 2.2.1, του Κεφαλαίου 4, της παρούσης διακήρυξης. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ίδια παράγραφο. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
διαφορετικά, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, έως τρεις (3)
μήνες πριν την υποβολή του.
 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
διαφορετικά, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, έως τρεις (3)
μήνες πριν την υποβολή του.
 Πιστοποιητικό από την 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 από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν την υποβολή του. Σημειώνεται ότι, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρου πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.Ε.Π.Ε. σχετικά με
την έκδοση του πιστοποιητικού.
 Πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής του οικονομικού φορέα στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
4.7.4. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά, τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
4.7.5. Σημειώνεται ότι, οι υποβληθείσες, κατά το εν λόγω στάδιο, ένορκες βεβαιώσεις και
υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
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υποβολή τους, για τις ένορκες βεβαιώσεις και μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, για τις υπεύθυνες δηλώσεις.
4.7.6. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και εφόσον αυτά έχουν
προσκομισθεί εγκαίρως και προσηκόντως, κατακυρώνεται ο διαγωνισμός, και
προσκαλείται ο ανάδοχος εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. Η υπογραφή της
σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.7 για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
4.7.7. Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια
πρωτότυπα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
i. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
ii. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
iii. Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα
iv. Την τιμή.
v. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων.
vi. Τα τεχνικά στοιχεία ή προδιαγραφές των προϊόντων.
vii. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
viii. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ix. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
x. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται.
4.7.8. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου επί του οποίου τούτο στηρίζεται.
4.7.9. Στη σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνονται και όροι διάφοροι των ανωτέρω, εφόσον
συμφωνήσουν προς τούτο οι συμβαλλόμενοι.
4.7.10. Τεκμαίρεται ότι οι προσφέροντες υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους
κωδικούς και τις περιγραφές ειδών στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στην διακίνηση
και στην τιμολόγηση.
Άρθρο 5. Προστασία προσωπικών δεδομένων
5.1. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο διεκπεραίωσης διαδικασιών που έχουν ως σκοπό τη σύναψη
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σε εκτέλεση των διατάξεων του νόμου
4412/2016, συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
5.2. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα, στο πλαίσιο
κανονιστικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ) και της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως
εκάστοτε ισχύουν.
5.3. Η συνοπτική δήλωση ιδιωτικότητας του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., που παρουσιάζει τη νόμιμη βάση της
επεξεργασίας, τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και διασφάλισης της προστασίας όλων των
προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών και τα
δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν σε σχέση με αυτά, βρίσκεται δημοσιευμένη στην
ιστοσελίδα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., στον σύνδεσμο http://www.bioacademy.gr/terms .
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Άρθρο 6. Εκτέλεση σύμβασης –παραλαβή – κυρώσεις
6.1. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του I.IB.E.A.A σε
χρονικό διάστημα έως τις 30.08.2022. Σε περίπτωση μη απορρόφησης της συμβατικής
ποσότητας εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος και εφόσον οι σχετικές δαπάνες
είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται, αυτό μπορεί να παραταθεί. Ο
τόπος παράδοσης των ειδών είναι το κτηριακό συγκρότημα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., που βρίσκεται
νοτίως του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», στην διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27
Αθήνα.
6.2. Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή του I.IB.E.A.A., με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα
με τα οποία αξιολογήθηκε και του ανατέθηκε η προμήθεια.
6.3. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες του κατά την
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να μην αγοράσει ολόκληρη την συμβατική ποσότητα και
να παραγγείλει τελικώς κατ’ ελάχιστον συνολική ποσότητα μέχρι το 70% της αρχικής,
χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από τον ανάδοχο, ή σε περίπτωση αυξημένων
αναγκών να αγοράσει έως 30% επιπλέον της συμβατικής ποσότητας στις τιμές της
υπογραφείσας σύμβασης.
6.4. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών στο I.IB.E.A.A, ορίζεται στο κεφάλαιο 2 και αρχίζει από
την παραγγελία η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με
οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). Στη
σύμβαση μπορεί να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος άφιξης των ειδών, ο οποίος μπορεί να
είναι και μικρότερος του οριζομένου στο κεφάλαιο 2.
6.5. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανά παραγγελία, οπότε
συντάσσεται και υπογράφεται το αντίστοιχο πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
6.6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και
εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
6.7. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ως συνέπεια λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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6.8. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμβατικά είδη,
ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6.9. Αν τα συμβατικά είδη φορτωθούν-παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το
παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
6.10. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.
6.11. Αν η Επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα συμβατικά είδη με παρατηρήσεις, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους της σύμβασης και
διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για αν είναι κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που
προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλόλητά τους και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους, με ή χωρίς
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί ότι οι παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, τα
συμβατικά είδη μπορούν να απορριφθούν.
6.12. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση
περιπτώσεις ειδών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής.
Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου,
σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης.
6.13. Το αίτημα για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
6.14. Τα πρωτόκολλα, που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται και στον
ανάδοχο.
6.15. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.16. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού
χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
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6.17. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.18. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5%
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η
παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
6.19. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
6.20. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα είδη μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης ή μετάθεσης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 7. Πληρωμές
7.1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών της σύμβασης θα γίνεται σε ευρώ με επιταγή του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α ή
με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο προμηθευτής.
7.2. Εάν η συνολική αξία της σύμβασης (αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής) προ φπα
και κρατήσεων είναι μεγαλύτερη των 1.000,00 ευρώ, τότε επί της συνολικής αξίας υπολογίζεται
κράτηση, με εφαρμογή συντελεστή 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
7.3. Η ως άνω κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή
0,07% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται σε
εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης. Στην περίπτωση συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου το ποσό κράτησης
που αντιστοιχεί στην αρχική σύμβαση παρακρατείται από την πρώτη πληρωμή της
συμπληρωματικής σύμβασης.
7.4. Επιπρόσθετα, επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (αρχικής, τροποποιητικής ή
συμπληρωματικής) προ φπα και κρατήσεων υπολογίζονται κράτηση με εφαρμογή συντελεστή
0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Η κράτηση υπάγεται
σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του
χαρτοσήμου. Η εν λόγω κράτηση, επίσης, πραγματοποιείται αναλογικά επί του ποσού κάθε
πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλονται σε εξόφληση του συμβατικού
ανταλλάγματος αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης.
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7.5. Οι πληρωμές υπόκεινται στην οριζόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
7.6. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:
 Πρωτότυπα τιμολόγια – δελτία αποστολής του προμηθευτή, υπογεγραμμένα από το
αρμόδιο άτομο του Τμ. Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α..
 Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για τα παραδιδόμενα είδη και ποσότητες.
 Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας εφόσον απαιτούνται από την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Άρθρο 8. Ανωτέρα βία – Επίλυση διαφορών
8.1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλεσθεί ανωτέρα βία είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που την συνιστούν, να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
8.2. Ο ανάδοχος και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών θα προσπαθούν
να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύπτει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
8.3. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών,
σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
Άρθρο 9. Εφαρμοστέο δίκαιο
9.1. Το Π.Δ. 420/1991 (Α΄/153/11-10-1991) «Σύσταση Ν. Π. Ι. Δ με την επωνυμία: Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών», όπως ισχύει.
9.2. Την υπ’ αριθ. 152594/Ζ1/19.09.2016 (500/23.09.2016/τ.ΥΟΔΔ) Υ.Α. για το διορισμό των μελών
του Δ.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 92613/Ζ1/15.06.2017
(ΦΕΚ 283/ 15.06.2017 τ.ΥΟΔΔ) καθώς και το πρακτικό (10/09/2018) της 205 ης συνεδρίασης
του Δ.Σ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα.
9.3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β΄/08-11-1999).
9.5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
όπως κάθε φορά ισχύει.
9.6. Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 / Α’ / 11-05-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
9.7. Την υπ’ αριθ. Π1/ 2380 /18-12-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3400/Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
9.8. Την υπ’ αριθ. 5143/05-12-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3335/Β΄/11-12-2014) «Καθορισμός
του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του
άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει».

Η προμήθεια αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
(ERC) στο πλαίσιο του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020", με αριθμό
σύμβασης 742390.
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Ανήκει στην διακήρυξη 3574/ 22-10-2019

9.9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 / Α΄ / 26-03-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις…….»
και ειδικότερα των άρθρων 1 και 3.
9.10. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β’/23-05-2017) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
9.11. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 1191 (ΦΕΚ 969 /Β’/22-03-2017) με θέμα «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προ δικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4605/2019.
9.12. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Η προμήθεια αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
(ERC) στο πλαίσιο του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020", με αριθμό
σύμβασης 742390.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 99206224
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Σωρανού του Εφεσίου 4, 115-27 Αθήνα
- Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σταυρούλα Ζηκίδου, Βασιλεία Γιαννακοπούλου
- Τηλέφωνο: 210-6597384/701/702
- Ηλ. ταχυδρομείο: procurement@bioacademy.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://www.bioacademy.gr/procurement
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Προμήθεια πλαστικών προϊόντων για τις ανάγκες ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιείται στο
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.»
CPV : 19520000-7
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: Ο αριθμός ΑΔΑΜ της διακήρυξης
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): --ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

19PROC005745126 2019-10-23
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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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
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για
κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπό μορφή υπεργολαβίας;
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με
το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
καταδικαστική απόφαση:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
εργατικού δικαίουxxv;
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
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αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
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[……]

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη
διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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 (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
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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:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των [……][……][……]
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
υπηρεσιών:
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
xxxix
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , […...........]
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις Περιγραφή
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, [……]
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……]
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
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διαχείρισης της αλυσίδας 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:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

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

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

φορέας έκδοσης,
των εγγράφων):

φορέας έκδοσης,
των εγγράφων):
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

με

διαπραγμάτευση,

διαδικασίες

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

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

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

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

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

iii

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

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

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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

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

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

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

xi

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
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xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

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

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

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

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

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

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

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

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

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

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

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

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

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

i.
ii.
iii.
iv.

Η προσφορά μας αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 3574 / 22-10-2019 / 19PROC………..
για την «προμήθεια πλαστικών προϊόντων για τις ανάγκες ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιείται στο
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.»
Η προσφορά μας συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού, των οποίων
όρων λάβαμε γνώση και τους οποίους αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα.
Η προσφορά μας έχει διάρκεια ισχύος εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού και σε περίπτωση που μας ζητηθεί, θα την παρατείνουμε κατ΄ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικό.
Παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, ακύρωσης του διαγωνισμού, για
οποιονδήποτε λόγο.
Ημερομηνία:

/

/ 2019
Ο–Η Δηλ

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

