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ΘΕΜΑ:

Προμήθεια τροφής για μύες και επίμυες

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 έχουν αντικατασταθεί
αντιστοίχως με το άρθρο 2 του Π.Δ. 138/2013 (Α΄/221/15-10-2013) και το άρθρο 3 του Π.Δ. 239/2004
(Α΄/222/16-11-2004) και ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθ. 152594/Ζ1/13-09-16 (ΦΕΚ 500 /ΥΟΔΔ / 23-09-2016) υπουργική απόφαση (ΥΠ.Π.Ε.Θ) με
θέμα «Διορισμός των μελών του Δ. Σ του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)».
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.».
4. Τις διατάξεις του νόμου Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
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.
6. 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».
7. 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».
8. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
9. Την υπ’ αριθ. Π1/2390/16-10-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 / Α΄ / 26-03-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις…….» και
ειδικότερα των άρθρων 1 και 3.
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11. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 2017-03-17
143 / Α΄ / 28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
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εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
12. 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)».
13. Την υπ’ αριθ. 158/25-10-2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) «Έγκριση
“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.».
14. 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).
15. Το πρακτικό της 101ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (θέμα 5) «Κανονισμός
προμήθειας επιστημονικών ειδών – αναλώσιμων υλικών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».
16. Το πρακτικό της 104ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (θέμα 20) «διεύρυνση κατηγοριών
αναλωσίμων».
17. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α που ελήφθη στην υπ’ αριθ. 184 συνεδρίαση
(06/06/2016) σχετικά με την προμήθεια τροφής για μύες και επίμυες.
18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 570/03-03-2017 / Ω3ΣΔ4694Φ7-ΔΥΦ / 17REQ005871813 απόφαση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τους όρους και προκηρύσσουμε ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης αυτού την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την επιλογή προμηθευτή τροφής για
μύες και επίμυες.
Οι γενικοί και ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός και θα εκτελεσθεί στη
συνέχεια η υπό ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνονται στη συνημμένη στην παρούσα απόφαση αναλυτική
διακήρυξη η οποία αποτελεί με αυτήν ενιαίο σύνολο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια και ελεύθερη παράδοση στις εγκαταστάσεις του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α των ειδών ανέρχεται σε ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ πλέον φ.π.α. (93.000,00€) και η
δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α..
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα και η οικονομική προσφορά θα δοθεί για
το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας δημοπρασίας.
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α διατηρεί το δικαίωμα, με
βάση τις 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
συμβατικής στις τιμές της υπογραφείσης σύμβασης χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από τον ανάδοχο.
Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α θα έχει το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης χωρίς αλλαγή των όρων έως ένα εξάμηνο
προκειμένου να εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη για λήψη στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην σχετική ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
http://www.bioacademy.gr/procurement.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται τουλάχιστον στις είκοσι δύο (22) ημέρες από την
δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ
147 / Α΄ / 08-08-2016) και στο άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και να
την υποβάλλουν αμέσως από το χρόνο δημοσιοποίησης. Έως και την καταληκτική ημερομηνία και
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ώρα υποβολής των προσφορών2017-03-17
(παρ. 11), οι ενδιαφερόμενοι
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14.

έχουν την δυνατότητα να
αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα οποιασδήποτε τροποποίησης.
Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
προσφορών
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Δευτέρα, 10/04/2017
23:59
(http://www.eprocurement.gov.gr)
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 37 του νόμου 4412/206 και στ άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
ΩΡΑ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Παρασκευή, 14/04/2017
10:00

15. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κανονισμού
Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. για την ανάθεση συμβάσεων και διαδικασιών, όπως αναλυτικότερα
περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της διακήρυξης.
16. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών
(συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες) που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ή εμπορίας
των ζητουμένων στην παρούσα διακήρυξη προϊόντων καθώς και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη.
17. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
17.1.

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
17.1.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
17.1.2. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
17.1.3. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
Γενική Γραμματεία Εμπορίου (http://gge.gov.gr) αποστέλλοντας: (α) είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, (β) είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε
μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
Παράρτημα XI το προσαρτήματος Α του νόμου 4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
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αποδεικνύεται η εγγραφή του
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
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17.2.

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

18. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
(η.η) από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης
ισχύος του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
19. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, παρέχονται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την λήψη
της σχετικής αίτησης και έως τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες (η.η.) πριν από την καταληκτική
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
20. Οι διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α και τα
εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
21. Ανακοινώσεις και διευκρινίσεις που αφορούν στο διαγωνισμό δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην σχετική ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
http://www.bioacademy.gr/procurement έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.
22. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να απευθύνεται για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό στα
γραφεία του I.IΒ.E.A.A, στην οδό Σωρανού του Eφεσίου 4, Τ.Κ. 115-27, στην Αθήνα, νοτίως του Π. Γ.
Νοσοκομείου Ν. Θ. Α. «H ΣΩTHPIA» (γρ. προμηθειών +30-210-6597546, φαξ +30-210-6597547/5 και
ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@bioacademy.gr).
23. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη συνημμένη αναλυτική διακήρυξη, η οποία αποτελείται από τα
εξής Μέρη και Παραρτήματα και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής:
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
23.8.

Αντικείμενο διαγωνισμού - Προϋπολογισμός
Γενικοί όροι ανοιχτού διαγωνισμού και εκτέλεσης σύμβασης
Τρόπος Αξιολόγησης
Τεχνική και Οικονομική Προσφορά
Τεχνικές προδιαγραφές – Φύλλα συμμόρφωσης
Υπόδειγμα σύμβασης
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Μέρος Δ΄
Μέρος Ε΄
Παράρτημα I
Παράρτημα II
Παράρτημα III

Ο Γενικός Διευθυντής

IFIGENEIA
VRAKA

Digitally signed by
IFIGENEIA VRAKA
Date: 2017.03.17
10:56:05 +02'00'
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Διεύθυνση Διοίκησης &
Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 714/2017
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α).

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια τροφής για μύες και επίμυες

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο λεξιλόγιο): 15712000-2 Ξηρή
ζωοτροφή, FG11-2 για επιστημονικούς σκοπούς (συμπληρωματικό
λεξιλόγιο).

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής απόψεως προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
δεκαπέντε
χιλιάδων
ευρώ
(€115.320,00)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
€ 93.000,00 - ΦΠΑ: € 22.320,00).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην
Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

17/03/2017

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
για την ηλεκτρονική υποβολή
ενστάσεων κατά των όρων της
διακήρυξης

Τετάρτη, 05/04/2017, 23:59 (πέντε ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Καταληκτική ημερομηνία για την
ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων
για διευκρινίσεις επί των όρων της
διακήρυξης

Πέμπτη, 06/04/2017, 23:59 (τέσσερις ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής κατάθεσης των
προσφορών

Δευτέρα, 10/04/2017, 23:59

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, οδός Σωρανού
του Eφεσίου 4, Τ.Κ. 115-27 Αθήνα.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών

Παρασκευή, 14/04/2017, 10:00– 15:00

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

1.860,00 ευρώ (2% επί της αξίας χωρίς φ.π.α της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης) διάρκειας ισχύος τουλάχιστον έξι
μηνών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, οδός
Σωρανού του Eφεσίου 4, Τ.Κ. 115-27 Αθήνα.

Προθεσμία παράδοσης των ειδών

Τριάντα ημέρες από την παραγγελία
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
α/α Περιγραφή ειδών
1

Τροφή για μύες και επίμυες

Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.
(ολογράφως)
Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.
(αριθμητικώς)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

30.000 Kg

Ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ

€ 93.000,00
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών
(συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες), που:
(α) είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
(β) είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
(γ) είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97
(ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ - ή
(δ) είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε ή
(ε) έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν
την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των
ανωτέρω χωρών.
Στην συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «προμηθευτής» ή εναλλακτικά «οικονομικός φορέας»
αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
1.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
(α) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
i. 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),
ii. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
iii. 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),
iv. 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,
v. 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),
vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
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IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
(β) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
i. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
ii. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
(γ) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
i. εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
ii. εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου,
iii. υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
iv. εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
v. εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
vi. εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
vii. εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 10, του Μέρους Β΄ της παρούσας,
viii.εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
ix. εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
(δ) Ο προσφέρων 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.
(ε) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
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(στ) Όσοι έχουν υποστεί αντίστοιχες με
τις παραπάνω κυρώσεις εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
1.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
1.3.1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά με την προσφορά τους
τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147 / Α΄ / 08-08-2016) και το άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»:
α. Φυσικά πρόσωπα
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 12 του
παρόντος Μέρους. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού με
την προσφορά ως εξής: Οι προμηθευτές (χρήστες - οικονομικοί φορείς) υποβάλλουν την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούνται να την
υποβάλλουν σε πρωτότυπη έντυπη μορφή σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
ii. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Β΄ Μέρους της παρούσας.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III).
β. Τα Νομικά Πρόσωπα
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 του
παρόντος Μέρους. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού με
την προσφορά ως εξής: Οι προμηθευτές (χρήστες - οικονομικοί φορείς) υποβάλλουν την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούνται να την
υποβάλλουν σε πρωτότυπη έντυπη μορφή σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
ii. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Β΄ Μέρους της παρούσας.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III).
γ. Συνεταιρισμοί
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (όπως στις περιπτώσεις α και β).
ii. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Β΄ Μέρους της παρούσας.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III).
δ. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση ή την κοινοπραξία.
 Η ένωση ή κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφεται το μέρος της σύμβασης που αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς.
 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή
κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
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1.4. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
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ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
1.5. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς παρέχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και
εμπειρία τους για την εκτέλεση «έργων» αντιστοίχων με αυτό της παρούσας διακήρυξης καθώς και την
συνέπεια στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων:
1.5.1. Κατάλογο με τις κυριότερες προμήθειες που εκτέλεσαν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς τα δύο
(2) τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά που έχουν αντικείμενο συναφές με αυτό της
παρούσας διακήρυξης.
1.5.2. Στοιχεία σχετικά με την οργανωτική δομή τους, ιδίως τα στοιχεία των υπευθύνων για τον ποιοτικό
έλεγχο.
1.5.3. Τα μέτρα που λαμβάνουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς για την διασφάλιση της ποιότητας.
1.6. Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι προμηθευτές να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO
9001:2000 (ή νεότερη έκδοση) από αρμοδίους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης συστημάτων
διαχείρισης ποιότητας. Η πιστοποίηση ή μη του προμηθευτή θα ληφθεί υπόψη στην βαθμολόγησή του.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες (η.η.) από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
2.2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α πριν από την λήξη της,
κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν είκοσι ημέρες (120 η.η.) με ταυτόχρονη ανανέωση της
εγγυητικής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
2.3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος
της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
ΑΡΘΡΟ 3.
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στη προθεσμία που
ορίζεται στη διακήρυξη. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος με
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» καθώς και (β) ένας (υπο)φάκελος με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3.2. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα
στη διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 1 του Β’ Μέρους της διακήρυξης και τα στοιχεία
και έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του άρθρου 1 του Δ΄ Μέρους της διακήρυξης. Στον (υπο)φάκελο
με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Δ΄ Μέρους της διακήρυξης.
3.3. Από τους οικονομικούς φορείς σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς τους που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/2016 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
3.4. Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη.
3.5. Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο όπως έντυπα (prospectus),
φωτογραφίες, διαγράμματα, λεπτομερή τεχνική περιγραφή, αναφορές σε εργασίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί
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από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα
για τον πλήρη καθορισμό του είδους, μορφής, χαρακτηριστικών και
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ποιότητας των ειδών, που προσφέρονται.
3.6. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την
τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
3.7. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η
οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
3.8. Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς - δειγμάτων και οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
3.9. Στα διαβιβαστικά με τα οποία υποβάλλονται τα στοιχεία του υποφακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Προς το «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών»
β) Ο αριθμός της σχετικής διακήρυξης
γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»
3.10. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας .
3.11. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση
όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού έχει όμως
το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. να ζητήσει από οικονομικό φορέα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της
προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον οικονομικό φορέα
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα,
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα άρθρα 36-37 του νόμου 4412/2016 και στο άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013
(ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013).
ΑΡΘΡΟ 4.
ΤΙΜΕΣ
4.1. Με την προσφορά, η τιμή των υπό προμήθεια ειδών, θα δίδεται επί ποινή απόρριψης, σε ευρώ ανά είδος
(ανά α/α καταλόγου) για παράδοση των ειδών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του I.IB.E.A.A. Τα οποιαδήποτε
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τελική τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σε αυτή.
4.2. Η τιμή μονάδας (ελάχιστης διακριτής μονάδας ή ισοδύναμης ποσότητας ή δραστικότητας σε
περίπτωση προβλήματος ερμηνείας) του είδους, χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την
σύγκριση των προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα Μέρη Γ΄ και Δ΄.
4.3. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής προσφοράς, υπερισχύει
η τιμή μονάδος.
4.4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.5. 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
Διαγωνισμού.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

ΑΡΘΡΟ 5.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού πλην της αξιολόγησης - βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών θα γίνει
από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση - βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Οι Επιτροπές ορίζονται κατ’
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με απόφαση του Προέδρου του ή του Γενικού
Διευθυντή και έχουν γνωμοδοτικό ρόλο, εισηγούμενες σχετικά στα αντίστοιχα στάδια της διαγωνιστικής
διαδικασίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
οργάνων του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση των
συμβάσεων και των διαδικασιών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α..
Κατά το στάδιο αυτό γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών
προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων, σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά
την αξιολόγηση των στοιχείων των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και
ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κανονισμού Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και
γενικών διατάξεων για την ανάθεση των συμβάσεων.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω πιστοποιημένων χρηστών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. απευθύνουν αιτήματα
στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσμιών που τους ορίζονται.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται μέσω του Συστήματος για
την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών α) αξιολογεί εάν οι υποβληθείσες τεχνικές προσφορές
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης (όρους και προδιαγραφές) για τα
ζητούμενα προϊόντα και υπηρεσίες και β) βαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και τον τρόπο βαθμολόγησης του Μέρους Γ της διακήρυξης. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών καταγράφονται σε πρακτικό με
το οποίο η Επιτροπή εισηγείται και τεκμηριώνει την αποδοχή ή απόρριψη προσφορών καθώς και τις
δοθείσες βαθμολογίες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών μέσω πιστοποιημένων χρηστών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί
στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των
κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
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πρακτικά τεχνικής αξιολόγησης και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται μέσω του Συστήματος
για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
5.11. Σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
μετά την αξιολόγηση των στοιχείων των (υπό)φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική
Προσφορά», αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
5.12. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω πιστοποιημένων χρηστών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. απευθύνουν αιτήματα
στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί της οικονομικής
προσφοράς, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
5.13. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γ’ Μέρος προβαίνει στην αξιολόγηση
των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών που
υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται μέσω του Συστήματος
σχετικά με το αποτέλεσμα.
5.14. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
ειδοποίησης που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά (στο Σύστημα), υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 10 (Μέρος Β). Τα
δικαιολογητικά επίσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο).
5.15. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
Κανονισμού Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και γενικών διατάξεων για την ανάθεση των συμβάσεων. Αμέσως
μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
5.16. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α για έγκριση.
5.17. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 6.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
6.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
6.2. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της ειδικής
φόρμας του Συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου
pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
6.3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο
επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
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6.4. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για
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του Συστήματος “Επικοινωνία”.
6.5. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η
Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016
6.6. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στον ενιστάμενο καθώς και στους συμμετέχοντες κατά των
οποίων στρέφονται.

ΑΡΘΡΟ 7.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
7.1. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές – εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων οικονομικός
φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
7.3. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και
στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή
υπηρεσιών.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

ΑΡΘΡΟ 8.
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, θα προσκομίσουν
δείγματα των προσφερομένων ειδών, όπως αυτά υποδεικνύονται (είδος και ποσότητα, προθεσμίες
παράδοσης) στο Ε΄ Μέρος. Σε κάθε δείγμα θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός του καταλόγου ειδών της
διακήρυξης.
Τα δείγματα θα παραδοθούν σε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών παρουσία
υπαλλήλου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Δείγματα τα οποία δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δεν γίνονται
δεκτά.
Κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων από την αρμόδια Επιτροπή Τεχνικής
Αξιολόγησης, τίθενται υπόψη της τα σχετικά δείγματα. Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από την
Επιτροπή, είναι απαραίτητη η αποσφράγιση των δειγμάτων, αυτή γίνεται παρουσία υπαλλήλου του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, μετά δε τον έλεγχο γίνεται η επανασφράγιση των δειγμάτων. Επίσης ενώπιον υπαλλήλου του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος.
Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές, δεν καταβάλλεται και θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στα
έξοδα και τη συνολική αξία της προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Τόσο η Επιτροπή Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, όσο και οι Επιτροπές Παραλαβής μπορούν να
ελέγξουν εργαστηριακά οποιοδήποτε δείγμα καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, από την αξιολόγηση
μέχρι την οριστική παραλαβή.
Για την τύχη των δειγμάτων αποφασίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
ΑΡΘΡΟ 9.
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός δεν θα ολοκληρωθεί, πριν ανακηρυχθεί ο ανάδοχος της προμήθειας των ειδών.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.:
9.2.1. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
9.2.2. εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό.
9.2.3. εάν κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιλογής, ο συναγωνισμός
υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων,
προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού.
9.2.4. εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζόμενους οι απαιτούμενες
παρατάσεις.
Σε περίπτωση ακυρώσεως του διαγωνισμού, οι συμμετάσχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν το δικαίωμα
αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο.
Εάν διαπιστωθούν από την επιτροπή διαγωνισμού και επιλογής λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του διαγωνισμού ή να αναμορφωθεί
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διαγωνισμού από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.
9.5. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει:
9.5.1. Την κατακύρωση της προμήθειας, των ειδών που προκηρύχθηκαν και για μεγαλύτερη έως και 30% ή
μικρότερη έως και 50% ποσότητα ανά είδος. Στην περίπτωση που η προβλεπόμενη ποσότητα είναι
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.
9.5.2. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών, με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
9.5.3. 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.
9.5.4. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφόσον πρόκειται για το συμφέρον του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
9.5.5. Τη ματαίωση της προμήθειας.
9.5.6. Τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, από τους αρχικά
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και
τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον πρόκειται για το συμφέρον του I.IB.E.A.A. ή η προμήθεια κρίνεται
επείγουσα.
9.5.7. Τη συνέχιση, κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. του I.IB.E.A.A., του διαγωνισμού με την υποβολή νέων
προφορικών προσφορών, από καλούμενους προς τούτο από την Επιτροπή Διαγωνισμού
εκπροσώπους των αρχικά συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, κατά τη
διαδικασία προφορικών και κατά διαδοχικές φάσεις διαπραγματεύσεων, χωρίς τροποποίηση των
όρων και τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού.
9.5.7.1. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και
με την εξής σειρά:
i. Με τον πρώτο (προσωρινό) μειοδότη.
ii. Με τους υπόλοιπους κατά σειρά μειοδοσίας, εφόσον ο προηγούμενος ή οι
προηγούμενοι ανακάλεσαν την προσφορά ή την τιμή διαπραγμάτευσης, αρνήθηκαν την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ή η μεταξύ αυτών και του I.IB.E.A.A.
διαπραγμάτευση, απέτυχε.
9.5.7.2. Για κάθε είδος, προσφέροντα και φάση διαπραγμάτευσης, συντάσσεται κατά τον χρόνο της
διαπραγμάτευσης, πρακτικό υπογραφόμενο από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τους
συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση.
9.5.7.3. Οι πάσης φύσεως διαπραγματεύσεις γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού, η οποία δύναται να διευρυνθεί και από άλλους έμπειρους ερευνητές ή
στελέχη του I.IB.E.A.A. ή μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του I.IB.E.A.A.
9.5.8. Την προμήθεια από την ελεύθερη αγορά με διαπραγμάτευση, στη περίπτωση που αποτύχουν ή
κριθούν ασύμφορες οι παραπάνω διαδικασίες.
9.5.9. Την κατακύρωση του συνόλου ή μέρους της προμήθειας σε ένα ή διαφορετικούς διαγωνιζόμενους,
εφόσον είναι μειοδότες ή προκύψει από τις ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες ότι είναι μειοδότες.
9.6. Το I.IB.E.A.A. μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω περιπτώσεων, προκειμένου να
επιτύχει την καλύτερη οικονομική και τεχνική λύση προς το συμφέρον του.
9.7. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. του I.IB.E.A.A. μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί να
ματαιώσει αιτιολογημένα τον διαγωνισμό, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες σε αυτόν να δικαιούται
οποιασδήποτε αποζημίωσης.
9.8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 8, 26 και 27 του
Κεφαλαίου Β΄ του Κανονισμού Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις
του νόμου 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
10.1. Πριν την κατακύρωση ο οικονομικός φορέας που έχει αναδειχθεί, μέσα από τις διαδικασίες του διαγωνισμού,
«προσωρινός ανάδοχος» και σε προθεσμία 20 ημερολογιακών ημερών αφότου έχει ειδοποιηθεί και
προσκληθεί προς τούτο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, θα καταθέσει επίσης ηλεκτρονικά σε μορφή
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δικαιολογητικά για την απόδειξη

κάλυψης των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 1:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την
κοινοποίηση της ειδοποίησης για την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1.2.(α) της
παρούσας. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Το ποινικό μητρώο ιδίως αφορά τόσο στα
φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων όσο και στα φυσικά πρόσωπα που νομίμως
εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους τα νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα : α) ομόρρυθμοι
εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. γ) μέλη του διοικητικού
συμβουλίου και διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου.
ii. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου.
iii. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά σε όλους
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, σε όποιο
οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και αν είναι ασφαλισμένοι και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α).
iv. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
v. Για τις λοιπές περιπτώσεις αποκλεισμού της παρ. 1.2 του άρθρου 1, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
vi. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
vii. Κατάλογο με τις κυριότερες προμήθειες που εκτέλεσαν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς τα δύο (2)
τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά που έχουν αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας
διακήρυξης. (α) Αν πρόκειται για προμήθειες προς δημόσια αρχή οι παραδόσεις αποδεικνύονται με
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. (β) Αν πρόκειται για προμήθειες
προς ιδιωτικούς φορείς οι παραδόσεις βεβαιώνονται από τον αγοραστή ή αν τούτο δεν είναι δυνατό, τότε
με δήλωση του Ν.1599/86 το προμηθευτή ότι έχουν πραγματοποιηθεί.
viii. Στοιχεία σχετικά με την οργανωτική δομή του οικονομικού φορέα, ιδίως τα στοιχεία των υπευθύνων του
για τον ποιοτικό έλεγχο καθώς και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την διασφάλιση της ποιότητας.
ix. Πιστοποιητικά για την τήρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που τηρεί ο οικονομικός φορέας,
εφόσον ζητούνται από την διακήρυξη ή έχουν δηλωθεί από τον οικονομικό φορέα ότι διατίθενται.
10.2. Σε περίπτωση Ελλήνων πολιτών εγκατεστημένων στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των εδαφίων (ii) και (iii)
εκδίδονται με βάση, την ισχύουσα στην χώρα εγκατάστασης, νομοθεσία, απ’ όπου και εκδίδονται.
10.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
i.

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών  Σωρανού του Εφεσίου 4.  115 27  Αθήνα
Τηλ. +30 2 10 6597 000  Fax. +30 2 10 6597 545
Σελίδα 16 από 55

ΑΔΑ: 6ΙΡΑ4694Φ7-0ΑΠ
Ανήκει στην διακήρυξη 714/2017

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
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εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
10.4. Αντιστοίχως σε περίπτωση συνεταιρισμού, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα (παρ. 10.1-10.3)
προσκομίζονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου
αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύστασή του,
την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του.
10.5. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, προσκομίζονται :
i. Όλα τα δικαιολογητικά των §10.1 -10.3 για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
ii. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
iii. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου :
 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε
μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς,
 να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας
 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας για την εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
10.6. Εάν στη χώρα που έχει την έδρα ο προσφέρων οικονομικός φορέας, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή
της ότι δεν εκδίδονται τα ζητούμενα, με την προσφορά ή μετά την αξιολόγηση, έγγραφα, ή ότι αυτά δεν
καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα από την διακήρυξη, τότε ο οικονομικός φορέας καταθέτει ένορκη βεβαίωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, σχετικά με τις νομικές ή άλλες καταστάσεις
που περιγράφουν τα ως άνω πιστοποιητικά ή έγγραφα. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση
δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου και συνοδεύεται από πιστοποίηση αυτών. Στην ένορκη βεβαίωση ή τη δήλωση δηλώνεται
ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα ζητούμενα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) οι νομικές ή άλλες καταστάσεις που συνιστούν κώλυμα για την συμμετοχή του
σε δημόσιους διαγωνισμούς και την ανάθεση σε αυτό δημοσίων συμβάσεων.
10.7. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται στη γραμματεία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. σύμφωνα
και με τα οριζόμενα στην παρ. 3.10 (ν. 4250/2014) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής
αποθήκευσης.
10.8. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
10.9. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ειδοποίησής του. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
10.10. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
10.11. Εάν ο προμηθευτής δεν προσκομίσει προσηκόντως και εμπροθέσμως τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε και καταπίπτει υπέρ του I.IB.E.A.A. η εγγύηση συμμετοχής του, χωρίς άλλη
διαδικαστική ενέργεια.
10.12. Στον προμηθευτή στον οποίο, μετά τις ανωτέρω διαδικασίες, θα γίνει κατακύρωση της προμήθειας,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την τιμή των ειδών που
κατακυρώθηκαν. Μετά την ως άνω έγκριση, ο προμηθευτής θα κληθεί και είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 5% του
συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
10.13. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, η δε υπογραφή της που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
10.14. Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην πάρα πάνω προθεσμία, μπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε και καταπίπτει υπέρ του I.IB.E.A.A η εγγύηση συμμετοχής του, χωρίς άλλη
διαδικαστική ενέργεια.
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ΣΥΜΒΑΣΗ
11.1. Η σύμβαση 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 είδη και την ποσότητα
iv. Την τιμή
v. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
vi. Τις τεχνικές προδιαγραφές
vii. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
viii. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
ix. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
x. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής
11.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου επί του οποίου τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
11.3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν
προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
11.4. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά τη φάση
υποβολής προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί η προμήθεια.
11.5. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε Ένωση/ Κοινοπραξία, κάθε Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
11.6. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα
Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα
έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από
τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. που θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης τότε αυτά
οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να έχει γίνει αποδεκτός από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
ΑΡΘΡΟ 12.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
12.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.
12.2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει υποχρέωση να
καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να
ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
12.3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ) Τον αριθμό εγγύησης.
ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ) Την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ) Τους όρους ότι:
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
ii. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει πάντοτε τον εγγυητή.
iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
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α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. της υπηρεσίας, δηλαδή χίλια οκτακόσια
εξήντα ευρώ (1.860,00 ευρώ). Προσφορά της οποία η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά
τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
i. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
ii. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο
μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς).
γ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
i. Ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
ii. Ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης
iii. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
iv. Η ημερομηνία έκδοσής της
v. Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
α. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
i. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
ii. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να
παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης δύναται να παραταθεί
μέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
12.4. Όλα τα έξοδα κατάπτωσης εγγυητικών βαρύνουν τον εγγυητή.
12.5. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται με την
κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται
μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά: α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
12.6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εφόσον οι παραδόσεις γίνουν τμηματικά, (με μικρότερη τμηματική παράδοση με οριστική
παραλαβή), οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της
ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της υπηρεσίας. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
12.7. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών τη ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 13.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ
13.1. Ως τόπος παράδοσης των ειδών, ορίζεται το κτηριακό συγκρότημα του I.IB.E.A.A. που βρίσκεται στην
διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, νοτίως του νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
13.2. Η παραλαβή των ειδών, στην οποία δύναται να παρίσταται και ο προμηθευτής, θα γίνεται από αρμόδια
επιτροπή του I.IB.E.A.A, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς του προμηθευτή και το δείγμα που προσκόμισε, σύμφωνα με τα οποία αξιολογήθηκε και του
ανατέθηκε η προμήθεια.
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13.3. Η παράδοση των ειδών θα γίνει 2017-03-17
τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του I.IB.E.A.A. σε χρονικό
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διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση μη απορρόφησης της
συμβατικής ποσότητας στο ως άνω χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί να παραταθεί μετά από
συμφωνία με τον προμηθευτή, χωρίς μεταβολή της τιμής.
13.4. 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 στις τιμές της υπογραφείσης σύμβασης
χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από τον ανάδοχο.
13.5. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών στο I.IB.E.A.A., ορίζεται το αργότερο στις τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες (η. η) από την παραγγελία. Στη σύμβαση μπορεί να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος άφιξης των ειδών,
ο οποίος μπορεί να είναι και μικρότερος των ανωτέρω 30 η.η.
13.6. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά, οπότε συντάσσεται και υπογράφεται
το αντίστοιχο πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
13.7. Ο συμβατικός χρόνος άφιξης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του I.IB.E.A.A. να παρατείνεται μέχρι το 1/2
αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου. Με τη λήξη του συμβατικού χρόνου άφιξης - παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται
από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς
να παραδώσει τα είδη.
13.8. Ο συμβατικός χρόνος άφιξης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του I.IB.E.A.A. να μετατίθεται. Μετάθεση
γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης
παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
13.9. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν, μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται,
εκτός των προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σε ποσοστό 5%
επί της συμβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.
13.10. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
13.11. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου, παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτόν να παραδώσει
τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται
συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα
από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν
και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή
τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του I.IB.E.A.A., ύστερα από την οριστική παραλαβή
των ειδών.
13.12. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, με
απόφαση του I.IB.E.A.A., δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο
χρόνος παράδοσης.
13.13. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται εις βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους,
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
13.14. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν
του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
13.15. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 14.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
14.1. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σε ευρώ με την εξόφληση του 100% της αξίας κάθε
τμηματικής παραλαβής αντίστοιχης προς την εκάστοτε παραλαμβανόμενη ποσότητα των ειδών.
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επί του καθαρού ποσού φόρου εισοδήματος.
14.3. Επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής) προ φπα και
κρατήσεων υπολογίζονται:
14.3.1. κράτηση με εφαρμογή συντελεστή 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),
14.3.2. κράτηση με εφαρμογή συντελεστή 0,02%, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
14.4. Οι ως άνω κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό
20% επί του χαρτοσήμου.
14.5. Οι ως άνω κρατήσεις πραγματοποιούνται αναλογικά επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και
κρατήσεων, που καταβάλλονται σε εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής, τροποποιητικής ή
συμπληρωματικής σύμβασης.
14.6. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:
○ Πρωτότυπα δελτίο αποστολής και τιμολόγιο του προμηθευτή.
○ Πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών.
○ Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
ΑΡΘΡΟ 15.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΔΩΝ – Β/ΘΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15.1. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει κάποιο είδος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι
παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του
I.IB.E.A.A. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του είδους που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή
χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
15.2. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις ειδών που
απορρίφθηκαν, ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν από ελέγχους που διενήργησε η
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω δίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από το I.IB.E.A.A. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατά
περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητα του είδους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του I.IB.E.A.A.
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή είδους που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του είδους και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση είδους σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της
δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή
παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του
προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του I.IB.E.A.A. και εκπίπτονται από
το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Σε κάθε
περίπτωση εισπράττονται με βάση τις διατάξεις καταλογισμού και είσπραξης δημοσίων εσόδων από το
δημόσιο ταμείο.
15.3. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
προμηθευτές.
15.4. Με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. μπορούν να παραπέμπονται δειγματοληπτικά για επανεξέταση είδη σε
επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά
από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και για τον
προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 2.
15.5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ειδών, με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου, σε περίπτωση που η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
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προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της για την παραλαβή των απορριφθέντων ειδών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση
των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
παράδοσης των ειδών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την
παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της
προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση
αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα είδη, πέραν του προστίμου,
τα είδη εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
15.6. 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 θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της
συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που
τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α μπορεί να
προβεί στην καταστροφή ή την εκποίησή της κατά τα ισχύοντα.
15.7. Με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 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 τυχόν καταβληθείσα
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
ΑΡΘΡΟ 16.
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
16.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε, να υπογράψει την σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του I.IB.E.A.A.
16.2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13
του παρόντος παραρτήματος.
16.3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
i.
Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
ii. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
16.4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης των ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του νέου διαγωνισμού που έχει
προκηρυχθεί, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντων ειδών, γίνεται δεκτή.
16.5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του I.IB.E.A.A. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
i.
Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
ii. Προμήθεια των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που
είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του I.IB.E.A.A. ή το
τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια των ειδών, κατά τα
παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
iii. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
iv. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
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Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 13 του
παρόντος παραρτήματος.
v. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημέρα δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
16.6. Σε περίπτωση που η προμήθεια ειδών σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
ΑΡΘΡΟ 17.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
17.1. 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.
ΑΡΘΡΟ 18.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
18.1. Η σειρά ισχύος των ρυθμίσεων των Μερών και παραρτημάτων της διακήρυξης είναι η ακόλουθη: α) Μέρος
Β΄, β) Μέρος Δ΄, γ) Μέρος Ε΄, δ) Μέρος Α΄, ε) Μέρος Γ΄, στ΄) Παραρτήματα I-III.
18.2. Η υλοποίηση της υπόψη προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης
αυτής καθώς και εκείνους της προσφοράς του προμηθευτή, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού.
18.3. Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από τους όρους της διακήρυξης θα διέπονται από τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 / Α΄ / 08-08-2016) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της υπ. αρ.
Β1/597/08.10.99 Κ.Υ.Α «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.» εφόσον αυτές δεν αντιβαίνουν
στις διατάξεις του νόμου 4412/2016.
18.4. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του, να
υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.

ΑΡΘΡΟ 19.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Π.Δ. 420/1991 (Α΄/153/11-10-1991) «Σύσταση ν. π. ι. δ με την επωνυμία: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδημίας Αθηνών», όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 138/2013 (Α΄/221/15-10-2013) και Π.Δ. 239/2004
(Α΄/222/16-11-2004) και ισχύει.
Υπ’ αριθ. 152594/Ζ1/13-09-16 (ΦΕΚ 500 /ΥΟΔΔ / 23-09-2016) υπουργική απόφαση (ΥΠ.Π.Ε.Θ) με θέμα
«Διορισμός των μελών του Δ. Σ του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)».
Νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Νόμος 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως κάθε φορά ισχύει.
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».
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».
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19.7. Νόμος 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-05-2013)
«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
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άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
19.8. Υπ’ αριθ. Π1/2390/16-10-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
19.9. Νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74 / Α΄ / 26-03-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις…….» και ειδικότερα των
άρθρων 1 και 3.
19.10. Νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ 143 / Α΄ / 28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
19.11. Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / Α΄ / 08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
19.12. Υπ’ αριθ. 158/25-10-2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) «Έγκριση
“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.».
19.13. Κανονισμός 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).
19.14. Ο ανάδοχος και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών θα προσπαθούν να
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της
ισχύος της σύμβασης.
19.15. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με το
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο, για την κατακύρωση της προμήθειας, την
πλέον συμφέρουσα προσφορά. Η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει με βάση την τεχνική τους
προσφορά τα δείγματα και τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς
τους.
Θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
2.1 Η τιμή.
2.2 Η συμφωνία τεχνικής προσφοράς με ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών.
2.3 Η καταλληλότητα των προσφερομένων προϊόντων για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον
οποίο προορίζονται με βάση το αποτέλεσμα αξιολόγησης του δείγματος.
2.4 Η υποδομή, πιστοποίηση, εμπειρία του προμηθευτή.
2.5 Ο χρόνος παράδοσης των ειδών.
Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών, κατατάσσονται σε δύο ομάδες
και ορίζονται συντελεστές βαρύτητας, ως εξής:
Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές
Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών & ποιότητας
1.1. Η συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
1.2. Η καταλληλότητα των προσφερομένων προϊόντων για την
εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται με βάση το
αποτέλεσμα αξιολόγησης του δείγματος
Ομάδα τεχνικής υποστήριξης & κάλυψης
2.1. Χρόνος παράδοσης
2.2. Υποδομή, πιστοποίηση, εμπειρία προμηθευτή

7
8
9

Συντελεστής
30%

100–120

50%

100–120
100–120

5%
15%

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για την περίπτωση ακριβούς
κάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου και μέχρι 120 εάν υπερκαλύπτει τα αιτούμενα. Η
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία κάθε
προσφοράς, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο
ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω, κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (λ) της Τιμής
Μονάδας για το σύνολο της προκηρυσσομένης σύμβασης προς την σταθμισμένη βαθμολογία της
(σΒ):


6

Βαθμός
100–120

ήά


Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που
χαρακτηρίζονται ως απαράβατοι-υποχρεωτικοί όροι, είναι ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των
προσφορών.
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ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία:
Α. Για τα προσφερόμενα προϊόντα.
1. Το φύλλο συμμόρφωσης με την αποδοχή όλων των όρων και απαιτήσεων της τεχνικής
προδιαγραφής κατά κεφάλαιο και παράγραφο (Μέρος Ε΄). Το φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να έχει
τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις και προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή:
α/α
(α)

ΕΙΔΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(γ)

(δ)

Η στήλη (β) αναφέρεται στα άρθρα του Ε΄ Μέρους. Στη στήλη (γ) ο υποψήφιος γράφει
«αποδέχομαι» ή «καλύπτεται ακριβώς ή υπερέχει» για τους υποχρεωτικούς όρους ή «δεν
αποδέχομαι», «αποδέχομαι υπό όρους» (όπου παρέχεται τέτοια δυνατότητα). Στη στήλη (δ) ο
υποψήφιος παραπέμπει, όπου απαιτείται, σε έγγραφα του τεχνικού φακέλου του, με σκοπό την
τεκμηρίωση της συμμόρφωσης της προσφοράς, την ανάλυση, διαφοροποίηση ή εξειδίκευση της
συμμόρφωσης προς την σχετική προδιαγραφή.
2. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα, οργανισμούς ή αρχές ποιοτικού ελέγχου
αναγνωρισμένης αρμοδιότητας (CEN, ISO κλπ), με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προσφερομένων προϊόντων και η συμμόρφωσή τους με τα τεχνικά και ποιοτικά standards που
πρέπει να πληρούν.
3. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο (φυλλάδια του παραγωγού, επιστημονικά άρθρα, σχέδια,
διαγράμματα κλπ) τεκμηριώνει την κάλυψη των προδιαγραφών από τα προσφερόμενα προϊόντα.
Β. Στοιχεία για τον παραγωγό.
1. Υπεύθυνη δήλωση των προμηθευτών προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α ότι η παραγωγή 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 έχει
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Γ. Όροι και οδηγίες για την συγκρότηση των φακέλων της προσφοράς
1. Σε περιπτώσεις σφαλμάτων στην σύνταξη εγγράφων, ή παράλειψης εγγράφων από αβλεψία, ή
καθυστέρησης έκδοσής τους από τρίτους, θα παρέχεται από την επιτροπή διαγωνισμού εύλογος
χρόνος για την προσκόμισή τους. Ο χρόνος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις πέντε (5 η.η.) ημέρες.
2. Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από τρίτους και υποβάλλονται ως απλά αντίγραφα από τον
διαγωνιζόμενο γίνονται δεκτά από τις Επιτροπές Διαγωνισμού ως ακριβή αντίγραφα των γνησίων
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των πρωτοτύπων. Σε περίπτωση υποβολής πλαστών ή
παραποιημένων στοιχείων και εγγράφων ο διαγωνιζόμενος θα θεωρηθεί αποκλειστικά υπεύθυνος
και θα υποστεί τις νόμιμες συνέπειες (απόρριψη προσφοράς, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές).
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
4. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα οικονομικό
φορέα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.10 του Β΄ Μέρους της παρούσας διακήρυξης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2.1. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί ανά μονάδα μέτρησης είδους, συνολικά ανά είδος και για το

σύνολο των ειδών και ποσοτήτων που προκηρύσσονται. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα
δώσουν προσφορά για όλα τα είδη, στις ποσότητες που προβλέπονται από τη διακήρυξη.
2.2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής
προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.
2.3. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση πινάκων της μορφής του παρόντος Δ΄
Μέρους και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στον (υπο)φάκελο με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνιζόμενου. Η Οικονομική προσφορά δεν
προσκομίζεται σε έντυπη μορφή αλλά υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο Σύστημα. 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
συμμετεχόντων.
2.4. Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς, όπως αυτές θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών του άρθρου 9 του Β΄ Μέρους δεσμεύουν τους προμηθευτές στην περίπτωση που το
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., στα πλαίσια του δικαιώματός του για αυξομείωση (άρθρο 9, §9.5.1 του Β΄ Μέρους),
θελήσει να προχωρήσει στην κατακύρωση προσφορών μικρότερων έως και 50% ή μεγαλύτερων
έως και 30%, για είδη του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που η προβλεπόμενη ποσότητα είναι
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.
2.5. Ομοίως οι τιμές αυτές δεσμεύουν τους προμηθευτές στην περίπτωση που το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
αποφασίσει να μην αγοράσει ολόκληρη την συμβατική ποσότητα, μειώνοντάς την μέχρι το
70% κατ’ ελάχιστον της αρχικής.
2.6. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές
προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προμήθεια τροφής μυών και επιμύων

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ
1

1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ &
ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή μονάδας (Kg)
χωρίς τον Φ.Π.Α για
ελεύθερη παράδοση
στις εγκαταστάσεις
του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

3

4

5

6

2

Τροφή για μύες και
επίμυες

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(5x6)
Συντ. ΦΠΑ
7

30.000 Kg
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (Οικ. Προσφ.)
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ,
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

2017

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων
Υποχρεωτική Ποσότητα
Προσκόμιση δείγματος εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την υποβολή της προσφοράς για την αξιολόγηση της
Ναι
40Kg
τροφής στη Μονάδα Ζωικών Προτύπων για χρονικό
διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.
Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι η παραγωγή 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
Ναι
1
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει
αποδεχθεί έναντι του προμηθευτή την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Τροφή για μύες και επίμυες
Προδιαγραφές και όροι
1. Η τροφή θα πρέπει να είναι κατάλληλη
για μύες και επίμυες.
2. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της GLP από εργοστάσιο
που φέρει πιστοποίηση από
αναγνωρισμένο διεθνώς οργανισμό
πιστοποίησης.
3. Να είναι κατασκευασμένη με τη μορφή
συμπαγών pellets έτσι ώστε να
αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης.
4. Να είναι συσκευασμένη σε κενό και
ακτινοβολημένη σε συσκευασία των
πέντε κιλών. Οι συσκευασίες των πέντε
κιλών θα είναι τοποθετημένες σε
χαρτοκιβώτιο, το συνολικό βάρος του
οποίου δεν θα ξεπερνά τα 20 κιλά.
5. Να είναι απαλλαγμένη σκόνης,
αντιβιοτικών, παρασιτοκτόνων και
λοιπών αντιμικροβιακών ουσιών καθώς
και απαλλαγμένη φυσικών, χημικών και
μικροβιακών ρυπαντών. Τα ανωτέρω θα
αποδεικνύονται με υποβολή σχετικής
έγγραφης τεκμηρίωσης από το
εργοστάσιο παρασκευής.
6. Η σύνθεση της τροφής θα πρέπει να
καλύπτει τις ανάγκες ανάπτυξης μυών
και επιμύων.
7. Χημική σύσταση τροφής (σε μέσους
όρους):
7.1. Πρωτεΐνη από 18 - 23%
7.2. Λιπαρά από 5 - 7%
7.3. Μεταβολίσιμη ενέργεια από 3.000
Kcal/Kg έως 3.200 Kcal/Kg (με
όρια ανοχής -2% και +2%

Υποχρεωτική Απάντηση

Παραπομπή

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

18 - 23%
5 - 7%
3.000-3.200
Kcal/Kg

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών  Σωρανού του Εφεσίου 4.  115 27  Αθήνα
Τηλ. +30 2 10 6597 000  Fax. +30 2 10 6597 545

Σελίδα 29 από 55

ΑΔΑ: 6ΙΡΑ4694Φ7-0ΑΠ
Ανήκει στην διακήρυξη 714/2017

17PROC005936439
2017-03-17
Τροφή για μύες και επίμυες
Προδιαγραφές και όροι
αντιστοίχως).
8. Να φέρει σφραγισμένη ημερομηνία
παρασκευής καθώς και ημερομηνία
λήξης. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει
να απέχει πέντε τουλάχιστον μήνες από
την ημερομηνία παράδοσης στο
Ίδρυμα.
9. Η τροφή θα είναι παραδοτέα στις
εγκαταστάσεις της Μονάδας Ζωικών
Προτύπων του Ιδρύματος.
10. Η τροφή θα παραδοθεί τμηματικά σε
τέσσερις έως πέντε δόσεις ανάλογα με
τις ανάγκες του Ιδρύματος.
11. Η τροφή θα παραδίδεται στις
εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α εντός 30
ημερολογιακών ημερών από την
παραγγελία.
12. Η τροφή θα πρέπει να συνοδεύεται
κατά την παράδοση στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α από
πιστοποίηση του παραγωγού σ’ ό,τι
αφορά τη χημική σύνθεσή της.

Υποχρεωτική Απάντηση

Παραπομπή

Ναι

Ναι
Ναι

Ναι

Ναι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΜΒΑΣΗ
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Η σύμβαση αυτή συνάπτεται, από και μεταξύ:
α) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Α.Φ.Μ:090050626 / ΙΒ΄ Αθηνών), στο
εξής «το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.», νομίμως εκπροσωπούμενου από τον ………… ……………….. του …………., σύμφωνα με
τις ιδρυτικές αυτού διατάξεις, την υ.α. 152594/Ζ1/13-09-16 (ΦΕΚ 500 /ΥΟΔΔ / 23-09-2016)
και το
πρακτικό …………..της …………… του Δ.Σ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α και,
β) της εταιρείας ……………….. (Α.Φ.Μ. ………………….. / ……………….), στο εξής «ο ανάδοχος», νομίμως
εκπροσωπούμενης από τον ……………… …………. του ………………., σύμφωνα με το καταστατικό της που
επισυνάπτεται στην παρούσα.
Εγκρίσεις & Νομοθεσία
: ……..η συνεδρίαση
Έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
:
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
:
Απόφαση ανάθεσης
:
Ισχύουσα νομοθεσία
Έγγραφα που συνοδεύουν τη σύμβαση
Προσφορά του αναδόχου
Διακήρυξη διαγωνισμού με αριθμό

:
:

Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α αναθέτει στον ανάδοχο και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια και ελεύθερη παράδοση,
στις εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, των ειδών του συνημμένου παραρτήματος (τροφής για μύες και επίμυες).
Σύμφωνα με της ακόλουθους όρους:
Ειδικοί όροι
1. Διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία
: Ένα (1) έτος
υπογραφής της.
2. Προθεσμία για παράδοση των ειδών από την
: Τριάντα ημερολογιακές ημέρες (30 η.η.).
παραγγελία.
3. Σύνολο αμοιβής αναδόχου για της απορρέουσες
:
από τη σύμβαση υποχρεώσεις του.
Το
σύνολο
της
αξίας
της
εκάστοτε
:
4. Τρόπος πληρωμής
παραλαμβανόμενης ποσότητας των ειδών.
: α) Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο πώλησης
5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή

6. Κρατήσεις

7. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
8. Παραρτήματα

β) Πρωτόκολλο παραλαβής
γ) Πιστοποιητικά
ασφαλιστικής
&
φορολογικής
ενημερότητας
α) Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
β) Κράτηση 0,02% υπερ της Γενικής Διεύθυνσης
:
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
γ) Παρακράτηση του αναλογούντος στην καθαρή αξία
φόρου εισοδήματος
:
: Παράρτημα Ι

Γενικοί όροι

Η παρούσα σύμβαση με τα παραρτήματά της, ως αναπόσπαστα μέρη της, αποτελεί συνέχεια των συμβατικών τευχών που
τη συνοδεύουν και τα οποία συμπληρώνουν οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις των όρων της.
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον μετά από γραπτή συμφωνία των δύο
συμβαλλομένων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύπτει, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, μεταξύ των
συμβαλλομένων, θα ρυθμίζεται από τους ίδιους στα πλαίσια της καλής πίστης, διαφορετικά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην
αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με το Ελληνικό Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο.
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα από τα οποία ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος και δύο (2) το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Για το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Για τον Ανάδοχο
(Υπογραφή)
(Ημερομηνία)

(Τόπος)

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)
(Ημερομηνία)

(Τόπος)

(Ονοματεπώνυμο)
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α/α

1

ΕΙΔΗ

Ποσότητα

Τροφή για μύες και
επίμυες

μ.μ

Τιμή
μονάδας

Σύνολα

Τύπος / Παραγωγός

30.000 Kg

Γενικό σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό σύνολο με φ.π.α.

B. Παραδόσεις – Ποσότητες – Παράταση σύμβασης
3. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α για συνολικό χρονικό διάστημα ενός
έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
4. 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 στις τιμές της υπογραφείσης σύμβασης χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από τον ανάδοχο.
5. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α έχει το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης χωρίς αλλαγή των όρων έως ένα εξάμηνο προκειμένου να εξαντληθούν
οι συμβατικές ποσότητες συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν πραγματοποιηθεισών αυξήσεων.
6. Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία τους, η οποία αποστέλλεται
από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο καταγράφεται και πιστοποιείται ο ακριβής χρόνος
αποστολής (με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ).
7. Η συσκευασία των προϊόντων θα φέρει σφραγισμένη ημερομηνία παρασκευής καθώς και ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία
λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον πέντε μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
8. Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοση στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α από πιστοποίηση του παραγωγού σ’ ό,τι αφορά τη
χημική σύνθεσή τους.
9. Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην προσφορά του προμηθευτή
και τη διακήρυξη δε γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε
αντικατάστασή τους.

Για το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

Για τον Ανάδοχο

(Υπογραφή)
(Ημερομηνία)

(Τόπος)

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)
(Ημερομηνία)

(Τόπος)

(Ονοματεπώνυμο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1.
Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής
Εκδότης:
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών.................................................................................................
Εγγύησή μας υπ’ αριθμόν
για ευρώ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ υπέρ
της Εταιρείας
, οδός
, αριθμός
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιριών (1)
(2)
, κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την
συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της
δια την προμήθεια
σύμφωνα με την διακήρυξη Νο ……/……
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
2.
Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης
Εκδότης:
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς
το
Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών
Ερευνών
της
Ακαδημίας
Αθηνών.......................................................................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν
για ευρώ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι
του
δικαιώματος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως,
μέχρι
του
ποσού
των
…………………………………………………………………
ευρώ
υπέρ
της
εταιρείας……………………………………………………………. στο οποίο και μόνο περιορίζεται οπωσδήποτε η
εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί για την
προμήθεια …………………………………….. (διακήρυξη Νο …../……..)
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας σας και υποχρεούμεθα να σας το
καταβάλουμε ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνήσουμε το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε τρεις ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
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 φορέα1 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 της Ακαδημίας Αθηνών
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206224
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 ΑΘΗΝΑ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Βασιλεία Γιαννακοπούλου
- Τηλέφωνο: 210-6597702
- Ηλ. ταχυδρομείο: procurement@bioacademy.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://www.bioacademy.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Προμήθεια τροφής για μύες και επίμυες CPV: 15712000-2 Ξηρή ζωοτροφή, FG11-2 για επιστημονικούς
σκοπούς
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- 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

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες
σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

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 αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι

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

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 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.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου2017-03-17
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 κατάλογο5:
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:

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:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

5
6

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους
νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 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;

[]Ναι []Όχι

7

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.

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.”
7
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους
στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός

φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
δωροδοκία10,11·
απάτη12·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου16 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

[] Ναι [] Όχι

8 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.
9 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).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
11 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).

12 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.

13 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.
14 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”.

15 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." .
16 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 )
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καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)20;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]19
[] Ναι [] Όχι

[……]

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 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)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 24
[……][……][……]

22 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).
23 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
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου25;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις26 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

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

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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λήφθηκαν:
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συμφερόντων 29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 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:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

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

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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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
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4
ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

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

32 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.
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών  Σωρανού του Εφεσίου 4.  115 27  Αθήνα
Τηλ. +30 2 10 6597 000  Fax. +30 2 10 6597 545
Σελίδα 46 από 55

ΑΔΑ: 6ΙΡΑ4694Φ7-0ΑΠ
Ανήκει στην διακήρυξη 714/2017

17PROC005936439Μέρος
2017-03-17
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 α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

33 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.
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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 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα
που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο,
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες36
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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):
[……][……][……]
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):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη αξία)

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

34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης

που αναφέρονται στην διακήρυξη.

35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
[……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που
έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες
δημόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε

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

[……..........................]

[……]
[……]

[....……]

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχων42 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:

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 υπεργολαβίας43 το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα

[] Ναι [] Όχι

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

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

[……]
[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

42 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.
43 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.
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απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

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

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού
των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών
εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
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
[] Ναι [] Όχι45
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]46

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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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 αναφέρονται47, 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 δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 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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