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ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 01/2019) για την Προμήθεια Δύο
(2) Συστημάτων Ραδιοζεύξεων με Αναμετάδοση
ΣΧΕΤ:

1.

α.
β.
γ.
δ.

Αρ.Πρ.2/96667/0026/9-3-12/ΥΟ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ (Όχι σε όλους)
ΥΣ 188/6-6-19/ΕΤΗΜ/ΔΜΕ
Εντολή Αγοράς 201/7-6-19/ΕΤΗΜ (ΑΔΑΜ 19REQ005078280)
ΑΔ.Φ.831/4066/Σ.713/11-6-19/ΕΤΗΜ (ΑΔΑΜ 19REQ005089639)

Έχοντας υπόψη :

α. Το ΝΔ721/70 (ΦΕΚ Α'251)«Περί Οικονομικής Μερίμνης και
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.
β. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στοδιαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
γ. Το Ν.4013/11, (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων», όπως ισχύει.
δ. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»,όπως ισχύει.
στ. Το ΠΔ 80/16«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως
ισχύει.
ζ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄ 2300) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών
Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων
Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές»,
όπως ισχύει.

-2-

η. Την υπ΄ αριθμ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698) Απόφαση της
ΕΑΑΔΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης
δημοσίας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον αφορά παρ.4 άρθρου
79, του Ν.4412/16.
θ. Το Εγχειρίδιο Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) Δ-12/18, «Προμήθειες –
Προπληρωμές ΠΑ», με το οποίο καθορίσθηκε -μεταξύ άλλων- η διαδικασία
διενέργειας προμηθειών εντός του χρηματικού ορίου του συνοπτικού διαγωνισμού
(Κεφάλαιο Ε΄).
ι.
Το (α) σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σύμφωνα με το οποίο κατά τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν
πληρούνται οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες της νομικής δέσμευσης, υπό τη
δημοσιονομική έννοια, καθόσον αυτή γεννάται κατά τη διαδικασία σύναψης των
εκτελεστικών συμβάσεων (call-offs) της συμφωνίας, με αποτέλεσμα η σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης να εκδίδεται πριν την υπογραφή των
τελευταίων.
ιβ. Τo (β) σχετικό, με τo οποίo προβλήθηκε η απαίτηση προμήθειας
δύο (2) συστημάτων ραδιοζεύξεων με αναμετάδοση, εκτιμώμενης αξίας σαράντα
οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά Ευρώ (€ 48.387), μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ιγ. Τη (γ) σχετική εντολή αγοράς, με την οποία εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα-σκοπιμότητα της ως άνω απαίτησης, με ΑΔΑΜ πρωτογενούς
αιτήματος 19REQ005078280.
ιδ. Τη (δ) σχετική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΙΘΙ6-Υ0Ρ), με την οποία εγκρίθηκε
η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για το αντικείμενο θέματος, με ΑΔΑΜ
εγκεκριμένου αιτήματος 19REQ005089639.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
2. Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, κατά άρθρο 117 του
Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια δύο (2)
συστημάτων ραδιοζεύξεων με αναμετάδοση (CPV: 31711423-4), ως τα είδη του
Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας, συνολικής
εκτιμώμενης αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά Ευρώ (€
48.387) χωρίς ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της
σύμβασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής το σύνολο των
ειδών.
3. Τα γενικά στοιχεία του διαγωνισμού και το αντικείμενο προμήθειας
παρατίθενται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης παρατίθενται στο Παράρτημα «Β».
4.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 και ώρα

-311:00 στην αίθουσα «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» του ΕΤΗΜ (Τέρμα Μικράς Ασίας – Άνω
Γλυφάδα – ΤΚ. 16562).
5. Η υποβολή των ενσφράγιστων προσφορών διενεργείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη διακήρυξη, με τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους:
α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση «Τέρμα Μικράς Ασίας – Άνω
Γλυφάδα – ΤΚ. 16562 (Κεντρική Γραμματεία του ΕΤΗΜ)» ταχυδρομικά, με
συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη
όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη γραμματεία του ΕΤΗΜ
προκειμένου να πρωτοκολληθούν,μέχρι την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 και ώρα
14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη
φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα
αποσταλούν.
β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας.
6. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στην Υπηρεσία μετά τις ως άνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται μη
κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
7. Για την είσοδο στο ΕΤΗΜ, με σκοπό την κατάθεση προσφοράς στη
Γραμματεία του ή ιδιοχείρως στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαιτείται η έγκαιρη τηλεφωνική επικοινωνία με τη
Διεύθυνση Μελετών [Χειριστές θέματος: Σγός (ΜΗ) Γεώργ. Μακρίδης και Υπσγός
(ΜΗ) Νικ. Νάνος, τηλ. 210 893 4407 και 210 893 4406, email:
tme.dmel.ethm@haf.gr] τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, για την
έκδοση άδειας εισόδου. Αντίστοιχα, για την παραλαβή φακέλων προσφορών από
την Πύλη του Στρατοπέδου από εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) απαιτείται η
πρότερη, έγκαιρη ενημέρωση των ως άνωθεν χειριστών.
8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο
συλλογικό όργανο της Μονάδας, ήτοι την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (ΕΔΔ).
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί
στο Μέρος ΙΙ, Β του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως (ΤΕΥΔ).
10. Διευκρινιστικά ερωτήματα επί της διακήρυξης απαιτείται να
υποβάλλονται από τους υποψήφιους συμμετέχοντες έγκαιρα στη Μονάδα και το
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής των
προσφορών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παροχή διευκρινίσεων.
11. Διευκρινίσεις επί των όρων της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από
το Τμήμα Οικονομικού του ΕΤΗΜ (Γραφείο ΕΟΥ, Χειριστής θέματος: Σγός (Ο)
Δημήτριος Πόπτσας, τηλ. 210 893 4512, email: dimitrios.poptsas@haf.gr).

-4Ειδικότερα, ερωτήματα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές να
κοινοποιούνται παράλληλα σε Διεύθυνση Μελετών (ΔΜΕ)/ΤΗΜΕΡΑ (τηλ. 210 893
4406-4407-4411, email: tme.dmel.ethm@haf.gr), ώστε να καθίσταται ταχύτερη η
παροχή διευκρινίσεων στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
12. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Μονάδας, σχετικά με τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
13. Χειριστής θέματος: Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας (τηλ.:210 893 4512,
fax: 210 893 4042, e-mail: dimitrios.poptsas@haf.gr).

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΓενικάΣτοιχεία
«Β» Γενικοί - Ειδικοί Όροι
«Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές
«Δ» Σχέδιο Σύμβασης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
ΕΤΗΜ/ΟΙΚ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΕΤΗΜ/ΔΜΕ

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ

Α-1

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
11 Ιουν 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.4080/Σ.719

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών
Μέσων (ΕΤΗΜ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συστήματα ραδιοζεύξεων με αναμετάδοση, ως
Προσθήκη «1» παρόντος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Δύο (2)

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ :

Διεύθυνση Μελετών (ΔΜΕ)/ΤΗΜΕΡΑ

CPV

31711423-4

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά
Ευρώ (€ 48.387) (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης
τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΛΕ 3120302001/ΕΦ 1.011.204.01

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

8,27868%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

4%, κατά άρθρο 64, Ν.4172/13, όπως ισχύει

Α-2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019, ώρα 11πμ
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00, σε
περίπτωση
ταχυδρομικής
αποστολής,
με
κατάθεση της προσφοράς στη γραμματεία της
Μ.ΓΕΑ.
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 11 πμ, με
ιδιόχειρη κατάθεση στην Επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αίθουσα «Δημόκριτος» της Μονάδος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δύο (2) μήνες από την επόμενη ημέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τέρμα Μικράς Ασίας – Άνω Γλυφάδα – ΤΚ.
16562/Σμήνος Εφοδιασμού, με μέριμνα και έξοδα
του/ων συμβαλλόμενου/ων.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή
της εκτελεστικής σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
«1» Είδη Υπό Προμήθεια

Με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) εντός
εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του
τιμολογίου και εφόσον έχει εκδοθεί το
Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
11 Ιουν 19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗΝ ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.4080/Σ.719
ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
2
3

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Π/Δ – Outdoor Unit (High / Low)
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ODU
– IDU (εφόσον απαιτείται)
INDOOR UNIT ή TDMoETH
CONVERTERS για τα SITE A & SITE C
INDOOR UNIT ή TDMoETH
CONVERTERS για τα SITE Β (εφόσον
απαιτείται και σύμφωνα με κατασκευαστή)
PATCH PANEL E1 (με ΣΕΤ καλωδιώσεων)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ
ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΣΕΤ)
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Ρ/Ζ

4α
4β

5
6
7
8

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Γ»
Παρ. 1.2.5
Παρ. 1.2.6
Παρ. 1.2.7

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΑ
ΕΑ
ΕΑ

8
8 & 1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ
8

Παρ. 1.2.9

ΕΑ

2 & 1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ

Παρ. 1.2.9

ΕΑ

Παρ. 1.2.10
Παρ. 1.2.13
Παρ. 1.2.14

ΕΑ
ΕΑ
ΕΑ

2
3 & 1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ
1

Παρ. 1.7

ΕΑ

1

Σημείωση: Τα ανωτέρω παρατιθέμενα είδη αφορούν σε έκαστο σύστημα ραδιοζεύξης με αναμετάδοση.
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Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ
ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.4080/Σ.719

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
11 Ιουν 19

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
1.

Αντικείμενο προμήθειας:

α. Δύο (2) όμοια συστήματα Ραδιοζεύξεων. Κάθε σύστημα θα αφορά
εξοπλισμό που θα μπει σε δύο Μονάδες (SITE A – SITE C), ενώ θα
παρεμβάλλεται αναμετάδοση σε ενδιάμεσο σημείο (SITE C).
β. Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) ξεχωριστές παραγγελίες, ήτοι ανά
σύστημα, σύμφωνα με τις εκδοθείσες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και τη
σύναψη (τυχόν) εκτελεστικών συμβάσεων.
2. Εκτιμώμενη αξία: Σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα επτά
Ευρώ (€ 48.387) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία
Ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 24.193,50) ανά σύστημα.
3.

Χρονική διάρκεια - Δικαίωμα παράτασης / προαίρεσης:

Η σύμβαση που θα συναφθεί έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από
την ημερομηνία σύναψής της.
Άρθρο 2ο
Κριτήριο Κατακύρωσης
1. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των
δύο (2) συστημάτων, όπως αυτά περιγράφοντα στην Προσθήκη «1» του
Παραρτήματος «Α».
2. Η προσφορά του συμμετέχονται απαιτείται να περιλαμβάνει το σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α», ήτοι
ολοκληρωμένα συστήματα, άλλως η προσφορά καθίσταται ανεπίδεκτη αξιολόγησης και ως εκ τούτου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 3ο
Δικαίωμα Συμμετοχής
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό έχουν:
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α.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β.

Δημόσιοι φορείς.

γ. Ενώσεις
των
ανωτέρω
προσώπων
ή/και
φορέων
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων εφόσον
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα και
είναι εγκατεστημένα/οι/ες σε:
(1) Κράτος-μέλος της Ένωσης.
(2) Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ).
(3) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και
(4) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ανωτέρω
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Ο όρος «οικονομικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες.
3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 4ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1.

Οι προσφορές πρέπει:

α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη - που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην
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προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή αποσφράγισης
κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ.
2.

Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται οι ακόλουθες:
α.

Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης.

β.

Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

γ. Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως
συμπαιγνίας ή διαφθοράς.
δ.
3.

Όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται :

α. Όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δε διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα.
β. Όσες το προσφερόμενο τίμημα / κόστος υπερβαίνει την αντίστοιχη
εκτιμώμενη συνολική αξία του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του
1ου Άρθρου παρόντος.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Απαιτείται να
είναι μονογραμμένες και υπογεγραμμένες ανά σελίδα και να φέρουν συνεχή
αρίθμηση των σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων - δικαιολογητικών (σελ.
1, 2, 3, …. κοκ).
5. Επί του φακέλου της προσφοράς να αναγράφονται ευκρινώς οι
ακόλουθες ενδείξεις:
α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα).

β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ).

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.01/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ
δ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019.

ε. Τα στοιχεία του προσφέροντα (διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, ΔΟΥ,
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας).
6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει σε τρεις (3)
αυτοτελείς υποφακέλους (εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς) τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφορά και την οικονομική προσφορά, ως ακολούθως:
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α.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

(1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του (συναφές με το είδος της προμήθειας του διαγωνισμού), κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας του διαγωνισμού.
(2) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως το
Υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήματος, το οποίο αφενός
υπογράφεται από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου της εταιρεία ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου και αφετέρου φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα
(10) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική
αρχή ή ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι, ο εκπρόσωπος του προσφέροντος θεωρείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος όπως προκύπτει από τα ζητούμενα -κατά το στάδιο της
κατακύρωσης- νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του προσφέροντος.
β.

Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς:

(1) Έντυπο που να περιγράφονται τα προσφερόμενα είδη και τα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά, που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας και να συνοδεύεται
από τα (τυχόν) τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων ειδών.
(2) Φύλλο συμμόρφωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα της
Προσθήκης «2» του παρόντος, στο οποίο να απαντώνται μία προς μια όλες οι
παράγραφοι της Τεχνικής Προδιαγραφής της παρούσας.
(3) Δήλωση για το χρόνο παράδοσης των προσφερόμενων ειδών.
(4) Δήλωση για την παρεχόμενη χρονική εγγύηση των προσφερόμενων ειδών και τους όρους αυτής, η οποία να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις
περί εγγυήσεων της Τεχνικής προδιαγραφής.
(5) Δήλωση της χώρας καταγωγής - προέλευσης των προσφερόμενων ειδών.
(6) Δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας
στην οποία
κατασκευάζονται τα προσφερόμενα προϊόντα, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
της, εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόμενα είδη. Όταν ο
προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος τα τελικά προϊόντα, σε δική του
επιχειρηματική μονάδα, τότε στην προσφορά του θα δηλώνει την επιχειρηματική
μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον
τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά του πρέπει να επισυνάψει και
υπεύθυνη δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΤΗΜ) ότι, η κατασκευή των
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τελικών προϊόντων θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής τους και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει
αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά
στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
γ. Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το
Προσθήκης «3» του παρόντος. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι:

Υπόδειγμα

της

(1) Η οικονομική προσφορά θα έχει τη μορφή Πίνακα στο οποίο θα
περιγράφονται αναλυτικά τα υλικά που θα απαρτίζουν τα δύο (2) συστήματα,
ως η Προσθήκη «3» του παρόντος. Για κάθε είδος θα δοθεί τιμή (χωρίς το ΦΠΑ)
από τον προσφέροντα, να προκύψει το συνολικό προσφερόμενο τίμημα (χωρίς
ΦΠΑ).
(2) Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις
όπως προσδιορίζονται στην παρούσα, όπως επίσης τα έξοδα παράδοσης,
μεταφοράς και εγκατάστασης στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία,
όπως καθορίζεται στην παρούσα.
(3) Η οικονομική προσφορά θα προσδιορίζει το ποσοστό ΦΠΑ στο
οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη, καθώς και το χρόνο ισχύος της.
Άρθρο 5ο
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα
(60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
2.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την Μονάδα, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Μονάδα
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά
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πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που
αφορούν το διαγωνισμό.
Άρθρο 6ο
Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών–Επιλογή Προσφέροντος
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε μία (1) δημόσια συνεδρίαση
της Επιτροπής Διενέργειας (ΕΔΔ), κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί από τη
διακήρυξη (άρθρο 117, του Ν. 4412/16), στην οποία αποσφραγίζεται ο φάκελος
της κάθε προσφοράς, όπου περιλαμβάνονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως ζητούνται από την παρούσα
διακήρυξη. Η Επιτροπή μονογράφει κάθε φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών.
2. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί
στο Μέρος «ΙΙ», Β του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως (ΤΕΥΔ).
3. Η επιλογή του προσφέροντος και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού διενεργείται με απόφαση της Μονάδας, μετά από εισήγηση της
ΕΔΔ, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α. Η ΕΔΔ υποβάλλει στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας το
Πρακτικό αξιολόγησης εις διπλούν (2), μαζί με το φάκελο του διαγωνισμού και τις
προσφορές, με σκοπό την έκδοση απόφασης προσωρινού αναδόχου, που
αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
β. Η απόφαση γνωστοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(ή τηλεομοιοτυπίας - fax), αυθημερόν σε όλους τους συμμετέχοντες και μετά την
παρέλευση άπρακτης της πενθήμερης (5) προθεσμίας άσκησης ενστάσεων, κατά
το άρθρο 127, του Ν.4412/16,ειδοποιείται ο προσωρινόςανάδοχος να προσκομίσει
εντός δεκαπέντε (15) ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου για το νόμιμο εκπρόσωπό του
(το/ους διαχειριστή/ές, σε περίπτωση ΕΠΕ, ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ
και ΕΕ), το διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε
περίπτωση ΑΕ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών), το οποίο να φέρει ημερομηνία έκδοσης μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή του. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω έγγραφα απαιτείται
να καλύπτουν τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
(δηλαδή τη δήλωση επί του ΤΕΥΔ) μέχρι την ημερομηνία της ειδοποίησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
(2) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, με αντικείμενο τη
συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω έγγραφα
απαιτείται να καλύπτουν τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς (δηλαδή τη δήλωση επί του ΤΕΥΔ) μέχρι την ημερομηνία της
ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ως εκ τούτου,
ενδέχεται η απαίτηση κατάθεσης περισσότερων του ενός (1) αποδεικτικών
ενημέροτηταςώστε να αποδεικνύεται ότι δεν επήλθαν μεταβολές στις
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προϋποθέσεις που ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει μέσω του ΤΕΥΔ ότι
πληροί.
(3) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του
προσφέροντος (ΦΕΚ, καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, πράξεις ορισμού
διαχειριστών για τις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ, του Διευθύνοντα Συμβούλου-Μελών για
τις ΑΕ, καθώς επίσης το παραστατικό εκπροσώπησης) από τα οποία να πηγάζει ο
έχων την αρμοδιότητα υπογραφής - υποβολής της προσφοράς [Ν. 4412/16,
άρθρο 93 εδάφιο γγ)].
(4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΣΕΠΕ), από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που (τυχόν) έχουν εκδοθεί σε βάρος
του προσωρινού αναδόχου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή Υπεύθυνη
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του προσωρινού αναδόχου περί μη έκδοσης
πράξεων επιβολής προστίμου εις βάρος του, για το ίδιο χρονικό διάστημα.
γ. Με την προσκόμιση από τον προσωρινό ανάδοχο των ως άνω
δικαιολογητικών και εφόσον εκπληρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με
Πρακτικό της ΕΔΔ, εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του
προσωρινού αναδόχου, για τυχόν άσκηση ένστασης κατά της απόφασης, κατά
άρθρο 127 του ν.4412/16.
δ. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πενθήμερης (5) προθεσμίας
άσκησης ένστασης ή κατόπιν έκδοσης απόφασης της Μονάδας επί αυτής,
ακολουθεί η ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η
γνωστοποίησή της στον ανάδοχο ο οποίος και προσκαλείται για την υπογραφή της
σύμβασης εντός πέντε (5) ημερών.
2. Εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέρχεται μέσα στην
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, απορρίπτεται η
προσφορά του κατά το άρθρο 103, του Ν.4412/16, μετά από απόφαση της
Μονάδας. Σε τέτοια περίπτωση η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
3. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος «Δ» της διακήρυξης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο
κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή
4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης, θα
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Ν.4412/16, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις
συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
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Άρθρο 7ο
Λόγοι απόρριψης προσφορών
1. Η Μονάδα με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 97, 100 και 102 έως 104
του Ν.4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη.
β. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
την συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16.
γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις, εντός της καθορισμένης από την ΕΔΔ προθεσμίας ή οι εξηγήσεις που
δίδονται δεν είναι αποδεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο
102.
δ.

Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

ε. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει
δύο (2) ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους
της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ. Προσφορά υπό αίρεση.
ζ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να
προβλέπεται από τη διακήρυξη ή, εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη η
κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους.
Άρθρο 8ο
Ενστάσεις – Δικαστική Προστασία
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης ή παράλειψης της Μονάδας, ως
Αναθέτουσας Αρχής, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Ένσταση κατά της
παρούσας διακήρυξης υποβάλλεται εντός προθεσμίας που εκτείνεται μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ενστάσεις που
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα
επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό

Β-9

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16,
όπως ισχύει.
Άρθρο 9ο
Εγγυήσεις
1. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στην
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της
συμφωνίας-πλαίσιο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το
0,5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τη συμβατική διάρκεια κατά δύο (2)
μήνες τουλάχιστον.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. (παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.
4412/16).
4. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει
να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16,
διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της
προσφοράς.
5. Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στην
Προσθήκη «4» του παρόντος.
Άρθρο 10ο
Παραγγελίες - Εκτελεστική Σύμβαση
1. Με την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σύμφωνα με
την οποία θα δεσμεύεται η απαιτούμενη πίστωση και θα εγκρίνεται η οικεία
(τμηματική) δαπάνη που αφορά στο αντικείμενο του διαγωνισμού, θα τοποθετείται
παραγγελία προμήθειας των συμβατικών ειδών ή εναλλακτικά (ανάλογα με το
ποσό της παραγγελίας) θα ειδοποιείται ο συμβαλλόμενος για την υπογραφή
εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο.
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2. Υπόδειγμα της εκτελεστικής σύμβασης παρατίθεται στην Προσθήκη «5»
του παρόντος.
Άρθρο 11ο
Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Παράδοσης
1. Τόπος και Τρόπος Παράδοσης: Τέρμα Μικράς Ασίας – Άνω Γλυφάδα –
ΤΚ. 16562/Σμήνος Εφοδιασμού, με μέριμνα και έξοδα του συμβαλλόμενου.
2. Χρόνος Παράδοσης: Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της
εκτελεστικής σύμβασης.
Άρθρο 12ο
Οριστική, Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή
1. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού
αντικειμένου διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από τη σύμβαση και τις διατάξεις του άρθρου 208
του Ν.4412/16.
2. Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου
είναι η ακόλουθη :
α. Ο συμβαλλόμενος, πριν από τη προσκόμιση των ειδών και
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από αυτή, έρχεται σε συνεννόηση με τον
πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) για την έγκαιρη
από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ώστε να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός
χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.
β. Όμοια, ο συμβαλλόμενος εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία
Ασφαλείας της Μονάδας (τηλ. 210 893 4005), άδεια εισόδου του προσωπικού του.
γ. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από
την ΕΠΠ, με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής, με την παρουσία του συμβαλλόμενο ή νομίμου εκπροσώπου του που
προσυπογράφει μαζί με την ΕΠΠ το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο που
συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στο συμβαλλόμενο.
3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά
τριάντα (30) ημέρες. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του συμβαλλόμενου, που
οφείλει να λάβει χώρα πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 207 του Ν. 4412/16.
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5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος,
χωρίς να παραδοθεί το συμβατικό αντικείμενο, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
Άρθρο 13ο
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο δεν παραδοθεί εντός του
καθορισθέντος χρονοδιαγράμματος, επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα
οιπροβλεπόμενες στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 κυρώσεις, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.
2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Μονάδας και εφόσον
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση και παρατείνεται ανάλογα ο
χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4, Ν.4412/16).
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει τα
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν.
4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
5. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου και τις
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 203 και 207 του Ν.4412/16.
6. Οι ποινικές ρήτρες και οποιαδήποτε γενική ζημιά που προκαλείται από
αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης από τον οικονομικό φορέα εισπράττονται
από όσα έχει να λαμβάνειν ο οικονομικός φορέας για οποιαδήποτε αιτία από την
Υπηρεσία ή το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των
λογαριασμών αυτών, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Άρθρο 14ο
Τιμές – Κρατήσεις - ΦΠΑ
1. Οι τιμές των υπό προμήθεια ειδών διατηρούνται σταθερές καθόλη τη
διάρκεια της σύμβασης.
2. Το ΦΠΑ επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και οποιαδήποτε μεταβολή
του επιφέρει αντίστοιχη μεταβολή στην τιμή των υπό προμήθεια ειδών.
3. Η Μονάδα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, ούτε αποδέχεται
οποιαδήποτε μεταβολή στις τιμές των ειδών από τυχόν μέτρα και αυξήσεις πάσης
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φύσεως δαπανών, φόρων και τελών (πλην του ΦΠΑ), που τυχόν επιβληθούν από
οποιαδήποτε Αρχή και δεν αποδέχεται καμία αλλαγή επί της ποιότητας - τιμής των
προσφερόμενων ειδών.
4. Κρατήσεις υπέρ τρίτων 8,27868%,που αναλύεται ως εξής: ΜΤΑ 4%, (ΝΔ
3981/59, άρθρο 7, παρ. 7), ΕΛΟΑΑ 2% (ΝΔ 398/74, άρθρο 21, παρ. 6), ΤΑΠΠ 2%
Χαρτόσημου 0,12% (δηλ. 6*2%, Ν.187/43, άρθρο 10, παρ.1 και ΠΔ 28/1931,
Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου), ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,024% (δηλαδή 0,12* 20%, Ν.
4169/1961, άρθρο 11, παρ. 1), ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, (Ν.4115/2013, άρθρο 26, παρ.
7, ως τροποποιήθηκε με άρθρο 375, παρ.5, του Ν.4412/16), Χαρτοσήμου
ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% (δηλ. 0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,00042%
(δηλ. 0,0021*20%), (ΥΑ 5143/11-12-2014, άρθρο 7), Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06% (ΦΕΚ Β΄ 969, 1191/14-03-17, άρθρο
2, παρ. 3 και άρθρο3, παρ. 2), Χαρτόσημου ΑΕΕΠ 0,0018% (δηλ. 0,06*3%) και
ΟΓΑ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% (δηλ. 0,0018*20%), (ΥΑ 1191/14-03-17, άρθρο
6).
5. Η δαπάνη προμήθειας των ειδών υπόκειται σε παρακράτηση Φόρου
Εισοδήματος 4% (κατά Ν.4172/13, άρθρο 64, περ. β’, όπως ισχύει), που
υπολογίζεται επί του συμβατικού τιμήματος μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων
ως άνω κρατήσεωνκαι για την οποία θα εκδίδεται ανάλογη βεβαίωση κατά τη
διαδικασία εξόφλησης.
Άρθρο 15ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1. Η πληρωμή του συμβαλλόμενου διενεργείται μετά την οριστική, ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την ΕΠΠ. Ειδικότερα:
α. Η εξόφληση 100% του τιμήματος διενεργείται υπό τον όρο ότι δεν
συντρέχει περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων
ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του συμβαλλόμενου.
β. Η πληρωμή διενεργείται από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο, με την
έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) του
συμβαλλόμενου, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση της Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι η επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται
πλήρως με την επωνυμία στο τιμολόγιο.
γ. Ο χρόνος εξόφλησης ανέρχεται σε εξήντα (60) ημέρες,
υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου και των λοιπών
δικαιολογητικών πληρωμής που καθορίζει η σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού
αντικειμένου.
δ. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των
εξήντα (60) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό
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καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το
πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του
εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που
ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
ε. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα
τυχόν δικαστικών διενέξεων και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου (όπως
μη έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, παραλαβή του
συμβατικού αντικειμένου με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές κλπ).
2.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής έχουν ως ακολούθως:

α. Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην
αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16.
β. Γραμμάτιο εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη της Μονάδας
(εκδίδεται από το Σμήνος Εφοδιασμού της Μονάδος).
γ. Τιμολόγιο πώλησης - Δελτίο Αποστολής, στο οποίο θα
αναγράφονται αναλυτικά τα υλικά που περιλαμβάνει το κάθε σύστημα
ραδιοζεύξης.
δ. Εν ισχύ πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, για είσπραξη
χρημάτων από Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).
ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
στ. Βεβαίωση τραπέζης, για τον τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό του
συμβαλλόμενου (αριθμό IBAN).
3. Σε περίπτωση που υφίσταται Βεβαίωση Οφειλής του συμβαλλόμενου,
σύμφωνα με την προσκομιζόμενη εν ισχύ ενημερότητα, το προς εξόφληση ποσό
θα καταβάλλεται στο αρμόδιο προς είσπραξη ταμείο.
Άρθρο 16ο
Λοιπές Διατάξεις
1. Η σύμβαση διέπεται από τις ισχύουσες περί Δημοσίου Λογιστικού και
Προμηθειών (Ν.4412/16, όπως ισχύει) διατάξεις.
2. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η μερική - ολική υπεργολαβική ανάθεση της
προμήθειας των ειδών σε τρίτους.
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3. Οποιαδήποτε διαφορά που αναφύεται στο πλαίσιο υλοποίησης του
παρόντος, θα επιλύεται με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση και τα συναλλακτικά ήθη
και με εφαρμογή των ως άνω όρων.
4.

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ

Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγμα ΤΕΥΔ
«2» Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης
«3» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«4» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
«5» Υπόδειγμα Εκτελεστικής Σύμβασης
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.831/ΑΔ.4080/Σ.719

ΕΤΗΜ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
11 Ιουν 19

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
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: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ΕΤΗΜ
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΤΕΡΜΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ,
ΤΚ 16562
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
- Τηλέφωνο: 210 893 4512
- Ηλ. ταχυδρομείο: dimitrios.poptsas@haf.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Προμήθεια δύο (2) συστημάτων ραδιοζεύξεων με αναμετάδοση (CPV: 31711423-4)
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια υλικών.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

1
2

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 αρμόδιοι1:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντηση:
[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση2;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο3:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

δ) [] Ναι [] Όχι

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

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
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
3
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση (αν υπάρχει):
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. Ταχυδρομείο (αν υπάρχει):
[……]
4

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Β-1-4

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
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.
Σημειώνεται ότι το παρών συμπληρώνεται ως «ΝΑΙ» σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας
στηρίζετε σε άλλη εταιρεία για την εκπλήρωση των κριτηρίων της παρούσας διακήρυξης για τα
οποία απαιτούνται συγκεκριμένες ικανότητες (πχ τη μεταφορά των ειδών)

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).
i.

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
5

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
(1)

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·

(2)

δωροδοκία89·

(3)

απάτη10·

(4)

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11

(5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας12·
(6)

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 13.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου14 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
6

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

9

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).
10
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 οικονοµικώνσυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
11
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.
12
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”.
13
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.".
14
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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παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]15
16
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
18
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν19:

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

15
16
17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
19
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
20
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).
18
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Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

να

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 22
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου23;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
21

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
22
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
23
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
24
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις25
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

24

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
25
Άρθρο 73 παρ. 5.
26
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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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 27, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
27

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης
Πρβλ άρθρο 48.
29
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
28
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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;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού
Απάντηση
Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση της [] Ναι [] Όχι
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του
α.ν.1400/1973 και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει
ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους
μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των
τριών κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους δεν
παρήλθε πενταετία από την αποστρατεία
αυτών;
Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση και [] Ναι [] Όχι
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και Ειδικών
όρων της Διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε
γνώση των διατάξεων που διέπουν τους
Διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Μέρος V: 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.
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται30, 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 δωρεάν31
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): [……]

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ

Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ

30

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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.
31
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
11 Ιουν 19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ Φ.831/ΑΔ.4080/Σ.719

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Παράγραφος
Τεχνικής
προδιαγραφής

Απαίτηση Τεχνικής
Προδιαγραφής

Συμμόρφωση

Παραπομπή σε Τεχνική
Προσφορά

Παραπομπή σε Τεχνικό
Φυλλάδιο - Εγχειρίδιο

Παρ. "...................."

"....(σύντομη περιγραφή
της απαίτησης)....."

ΝΑΙ

Βλέπε σελ. ................, παρ.
..........

Βλέπε φυλλάδιο Νο.
............... της τεχνικής
προσφοράς

Παρ. "...................."

"....(σύντομη περιγραφή
της απαίτησης)....."

ΝΑΙ

Βλέπε σελ. ................, παρ.
..........

Βλέπε φυλλάδιο Νο.
............... της τεχνικής
προσφοράς

...-//-....

...-//-....

...-//-....

...-//-....

...-//-....

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
11 Ιουν 19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ Φ.831/ΑΔ.4080/Σ.719
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:
ΑΦΜ:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ:………………Fax:…………….E-mail:…………….
Οικονομική Προσφορά: Ως ο ακόλουθος Πίνακας των ειδών:

Περιγραφή

CPV

ο

1 σύστημα
ραδιοζεύξης με
αναμετάδοση

31711423-4

Περιγραφή υλικού

ΜΜ

Ποσότητα

1.

(1)
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Π/Δ – Outdoor Unit
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ODU – IDU
INDOOR UNIT ή TDMoETH CONVERTERS για
τα SITE A & SITE C
INDOOR UNIT ή TDMoETH CONVERTERS για
τα SITE Β (εφόσον απαιτείται και σύμφωνα με
κατασκευαστή)
PATCH PANEL E1 (με ΣΕΤ καλωδιώσεων)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ
ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
(ΣΕΤ)
Η/Υ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Ρ/Ζ

(2)
ΕΑ
ΕΑ
ΕΑ

(3)
8
9
8

ΕΑ

3

ΕΑ
ΕΑ
ΕΑ

2
4

ΕΑ

1

ΕΑ

1

Τιμή
ΜΜ
χωρίς
ΦΠΑ
(€)
(4)

Συνολική Αξία
χωρίς ΦΠΑ
(€)

ΦΠΑ
(%)

(5) = (3) x (4)

(6)

Β-3-2
2ο σύστημα
ραδιοζεύξης με
αναμετάδοση

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€) (7)
ΦΠΑ (€) (8)
Σύνολο με ΦΠΑ (€) [(9) = (7) + (8)]

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Π/Δ – Outdoor Unit
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ODU – IDU
INDOOR UNIT ή TDMoETH CONVERTERS για
τα SITE A & SITE C
INDOOR UNIT ή TDMoETH CONVERTERS για
τα SITE Β (εφόσον απαιτείται και σύμφωνα με
κατασκευαστή)
PATCH PANEL E1 (με ΣΕΤ καλωδιώσεων)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ
ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
(ΣΕΤ)
Η/Υ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Ρ/Ζ

ΕΑ
ΕΑ
ΕΑ

8
9
8
3

ΕΑ
ΕΑ
ΕΑ

2
4

ΕΑ

1

ΕΑ
1
Αριθμητικώς
Ολογράφως
Αριθμητικώς
Ολογράφως
Αριθμητικώς
Ολογράφως

2. Συναφώς γνωρίζονται τα εξής:
α. Με την παρούσα ο προμηθευτής εγγυάται την υποστήριξη σε ανταλλακτικά για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
β. Θα παρέχονται δωρεάν:
(1) Οποιαδήποτε νέα έκδοση firmware ή λογισμικού διαχείρισης ειδικότερα όσον αφορά θέματα ασφαλείας.
(2) Εκπαίδευση καθώς και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό η οποία να περιλαμβάνει τα αντικείμενα της αρχικής
εγκατάστασης, παραμετροποίησης και περιοδικής επιθεώρησης της Ραδιοζεύξης. Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί σε προσωπικό των
Μονάδων εγκατάστασης, του ΕΤΗΜ και της Μ.ΑΤΑ στην Ελλάδα ή και ONLINE μέσω διαδικτύου και θα χορηγηθεί σχετικό
πιστοποιητικό.
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(3) Το λογισμικό παραμετροποίησης / παρακολούθησης της Ραδιοζεύξης θα παραδοθεί και σε κατάλληλη μορφή (π.χ.
DVD) για την μελλοντική επανεγκατάστασή του.
3. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου, ποσοστού 8,27868% και η παρακράτηση φόρου
εισοδήματος ποσοστού 4%, ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση.
4. Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά έξοδα:
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα ελέγχου – δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται
μέχρι την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.
β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε
περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.
5.

Ισχύς Προσφοράς: Εξήντα (60) ημέρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ).
Αναγράφεται το γινόμενο των στηλών (3) και (4).
Αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ εκάστου είδους.
Αναγράφεται η συνολική αξία των ειδών χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως.
Αναγράφεται η συνολική αξία του ΦΠΑ σε Ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως.
Αναγράφεται η συνολική αξία των ειδών με ΦΠΑ σε Ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως.

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ Φ.831/ΑΔ.4080/Σ.719

ΕΤΗΜ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
11 Ιουν 19

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK-fax )..............................
Ημερομηνία έκδοσης: ………………
ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ: ……………………
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και
ολογράφως) …………..……….. …….
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. Δ\νση
………………………………………… ΑΦΜ ............................. για την καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………. ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που
υπέγραψε
μαζί
σας
για
την
παροχή
υπηρεσιών
…………………………………………….….. (αρ.διακ/ξης ……/….) και το οποίο
ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής προ ΦΠΑ. αξίας
………............................ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή ισχύει μέχρι την ...............................................
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ Φ.831/ΑΔ.4080/Σ.719

ΕΤΗΜ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
11 Ιουν 19

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σ… ………….. , σήμερα στις ….(ημερομηνία)…., μεταξύ των κάτωθι
υπογεγραμμένων, (α) …………………………, Διοικητή της ……………., ως
εκπροσώπου της Μονάδος, και (β) του κ. …………………………….., με ΑΔΤ
……., ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «…………………………», (Έδρα:
…………………, ΤΚ ……., ΑΦΜ: …………, ΔΟΥ ………….., τηλ. ………………,
fax ……………….., email: ………………), συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Αντικείμενο: Η προμήθεια ενός (1) συστήματος ραδιοζεύξης με
αναμετάδοση, συμβατικού ποσού …………………..€, πλέον το ΦΠΑ.
2. Όροι: Σύμφωνα με τους όρους σύμβασης - πλαισίου …./19 (ΑΔΑΜ:
…………………).
3. Χρηματοδότηση: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ……./….., ποσού
……………… €, επί ΑΛΕ …………
Το παρόν συμφωνητικό, συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού
αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

(υπογραφή Διοικητή)

(υπογραφή εκπροσώπου αναδόχου)

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SITE A

SITE C

SITE B

1

1

1
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Κυματοδηγός

2

2

1

2

3

3

5

6

6
ODU
H

4

5

5
ODU
H

3

4

4

ODU
L

7

ODU
L

ODU
L

ODU
L

6
ODU
H

7

8

IDU

7
8

9
9
8

9

ODU
H

9

10
12

E1
Patch Panel

12

Router

11

11
E1
Cables

13
Power Supply
Unit

10

13

E1
Cables

13

1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η προμήθεια αφορά δύο (2) ξεχωριστά συστήματα Ραδιοζεύξεων. Κάθε
σύστημα αφορά εξοπλισμό που θα μπει σε δύο Μονάδες (SITE A – SITE C)
καθώς και εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί σε ενδιάμεσο σημείο (SITE Β) που θα
χρησιμοποιηθεί ως αναμεταδότης. Κάθε σύστημα θα αποτελείται από δύο (2)
Δισημειακές Ραδιοηλεκτρικες Ζεύξεις Σταθερής Υπηρεσίας (Point to Point
Microwave Link) που θα λειτουργούν στο εύρος συχνοτήτων 4.4-4.9Ghz για την
μετάδοση Ε1 και Ethernet κυκλωμάτων. Οι Ραδιοζεύξεις μπορούν να είναι
τεχνολογίας είτε Hybrid (Ethernet + E1) είτε FULL ETHERNET με την προϋπόθεση
ότι τα απαιτούμενα Ε1 θα διέρχονται μέσω αυτής με εξοπλισμό
(π.χ.TDMoverEthernet Converters) που θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις κατωτέρω
προδιαγραφές.
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο
προσωπικό της Π.Α.
Οι εν λόγω Ραδιοζεύξεις πρόκειται να αναβαθμίσουν υφιστάμενες
Ραδιοζεύξεις της Π.Α. και θα αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα κεραιοσυστήματα όπως
αναλύεται και παρακάτω. Το κάθε σύστημα θα αποτελείται από διάφορα
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υποσυστήματα και υποσυγκροτήματα αλλά για λόγους συμβατότητας θα θεωρείται
αδιαίρετο.
1.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ
Παρακάτω θα αναλυθούν τα υποσυγκροτήματα της νέας Ραδιοζεύξης και
οι προδιαγραφές λειτουργίας τους. Η αρίθμηση που ακολουθεί αντιστοιχίζεται στα
υλικά που φαίνονται στο Διάγραμμα της Εικόνας 1.
1.2.1 Main Antenna (α/α 1)
Πρόκειται για την υφιστάμενη κύρια κεραία της Ραδιοζεύξης. Η εν
λόγω κεραία είναι μονής πόλωσης, διασυνδέεται μέσω κυματοδηγού με τον
Πομποδέκτη (Π/Δ) o οποίος δεν βρίσκεται στον πυλώνα αλλά στην Αίθουσα
Επικοινωνιών του κάθε κόμβου. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της κεραίας για κάθε
κόμβο (SITE) φαίνονται στον πίνακα 1. Η εν λόγω κεραία δεν θα αντικατασταθεί.
Ο νέος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συμβατός με την λειτουργία της εν λόγω
κεραίας.
TX SITE

RX SITE

A1
B1
C2
B2

B1
C1
B2
C2

Απώλειες
Καλωδίων

Κέρδος
Κεραίας Α

Κέρδος
Κεραίας Β

Απόσταση
(km)

11
11
11
11

40,7
42,7
42,7
40,7

40,7
42,7
42,7
40,7

50
80
80
50

Απώλειες
Ελευθέρου
Χώρου
140
145
145
140

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Υφιστάμενων Κεραιών
1.2.2 Diversity Antenna (α/α 2)
Πρόκειται για την εφεδρική /Diversity κεραία. Έχει ίδια
χαρακτηριστικά με την Main Κεραία. Είναι εγκατεστημένη 10μ. χαμηλότερα από
την main. Έχει ίδια πόλωση και χρησιμοποιείται μόνο για την λειτουργία Space
Diversity. Η εν λόγω κεραία δεν θα αντικατασταθεί. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός
θα πρέπει να είναι συμβατός με την λειτουργία της εν λόγω κεραίας.
1.2.3 Κυματοδηγός (α/α 3)
Πρόκειται για τον υφιστάμενο κυματοδηγό. Συνδέει την κεραία με
τον ενεργό εξοπλισμό της Αίθουσας επικοινωνιών. Όπως προαναφέρθηκε ο εν
λόγω κυματοδηγός δεν θα αντικατασταθεί.
1.2.4 Adaptor από κυματοδηγό σε N-TYPE (α/α 4)
O εν λόγω προσαρμογέας μετατρέπει τον κυματοδηγό σε N-Type
Female. Ο εν λόγω προσαρμογέας δεν θα αντικατασταθεί καθώς είναι τμήμα του
κυματοδηγού.
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1.2.5 Ομοαξονικό καλώδιο (α/α 5)
Το εν λόγω καλώδιο θα διασυνδέει τον κυματοδηγό με τον νέο Π/Δ
της Ραδιοζεύξης. Για την διασύνδεσή του με τον κυματοδηγό θα διαθέτει connector
Ν-Type MALE. Στην άλλη άκρη θα υπάρχει κατάλληλος connector για την
διασύνδεση με τους νέους Π/Δ (ODU). Το μήκος του καλωδίου θα είναι 3m και οι
συνολικές απώλειες για την συχνότητα 4.4 – 4.9Ghz δεν θα υπερβαίνουν το 2db.
1.2.6 Π/Δ – Outoor Unit (ODU) (α/α 6)
O Π/Δ είτε αφορά Full Ethernet Ραδιοζεύξη είτε Hybrid θα
τοποθετηθεί εσωτερικά εντός της Αίθουσας Επικοινωνιών όπου καταλήγουν και
οι κυματοδηγοί και όχι στον πυλώνα.
Οι Π/Δ θα πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον στο εύρος
συχνοτήτων 4.4 GHz- 5GHz (συμφώνως ETSI EN 302 217 -2, ITU -R F.746 or F.
1099) και απαιτείται:
1. Να διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης
του καναλιού σε
τουλάχιστον δύο εύρη ζώνης, εκ των οποίων το ένα να είναι στα 20 ή 28Mhz και το
άλλο στα 40 ή 45 ή 56 Mhz.
2. Η μέγιστη ισχύς εκπομπής να είναι τουλάχιστο 23dBm
ανεξαρτήτως διαμόρφωσης.
3. Να υποστηρίζεται η λειτουργία
Power Control) (βλ. ETSI EN 302 217 -2).

ATPC (Automatic Transmit

4. Η ευαισθησία των Δεκτών (Rx Threshold) να συμμορφώνεται
με το ETSI EN 302 217 -2.
5. Oι Π/Δ να είναι συμβατοί και να υποστηρίζουν λειτουργία
Space Diversity, Frequency Diversity και HotStandby.
6. Η επιλογή συχνότητας & εύρους καναλιού
να
πραγματοποιείται μέσω του Λογισμικού διαχείρισης.
7. Το σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει σε διαμόρφωση
QPSK,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM.
8. Το συνολικό radio interface ή throughput capacity θα πρέπει να
είναι ικανό να υποστηρίξει ταυτόχρονα 16xΕ1 και Ethernet:40Mbps(Tx+Rx) και να
εξασφαλίζεται BER 10-6 για τις δεδομένες αποστάσεις του Πίνακα 1.
9. Να υποστηρίζουν Adaptive Code Modulation για την αυτόματη
επιλογή της κατάλληλης διαμόρφωσης ανάλογα με τα δεδομένα διάδοσης.
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1.2.7 Καλώδιο διασύνδεσης μεταξύ ODU – IDU (α/α 7)
To εν λόγω καλώδιο θα απαιτηθεί μόνο στην περίπτωση των
υβριδικών Ραδιοζεύξεων θα διασυνδέει την ODU με την IDU και θα πρέπει να έχει
μήκος τουλάχιστον 2μ.
1.2.8 Rack Εγκατάστασης Εξοπλισμού (α/α 8)
Δεν απαιτείται η προμήθειά του.
1.2.9 Indoor Unit ή TDMoETH Converters (α/α 9)
Ο εν λόγω εξοπλισμός είναι υπεύθυνος για την έξοδο των
υπηρεσιών ETHERNET και Ε1 από την Ραδιοζεύξη. Στις υβριδικές Ραδιοζεύξεις, η
Indoor Unit συνεργάζεται με την Outdoor Unit (στην προκειμένη περίπτωση
τοποθετείται εσωτερικά βλ.1.2.6 ) για την έξοδο των κυκλωμάτων. Στις IP
Ραδιοζεύξεις η έξοδος της ODU είναι Ethernet ενώ για τα Ε1, το ρόλο της Indoor
Unit θα έχουν οι TDMoETH converters.
Στο SITE B που λειτουργεί αποκλειστικά ως αναμεταδότης, δεν
απαιτείται να αναλύεται το Radio Capacity σε E1, ETHERNET αλλά δύναται να
δρομολογείται απευθείας. Για τα SITE A και C, θα υποστηρίζονται τουλάχιστον:
α. Δεκαέξι (16) φορείς Ε1. Οι Φορείς Ε1 θα υποστηρίζουν τα
πρωτόκολλα ITU G.703, G.823. Σε τεστ G.826 για τυχαίο κύκλωμα Ε1 (αποδεκτό
performance test ITU-Τ για ψηφιακή επικοινωνία κυκλωμάτων Ε1) σε χρονική
διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών δεν θα πρέπει να παρατηρούνται λάθη.
β. Ethernet 40Mbps (Tx) + 40Mbps (Rx). Αντίστοιχα σε IPERF και
PING test θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη επικοινωνία. Τα Interface θα
είναι τύπου Gigabit και θα υποστηρίζουν VLANS και Quality Of Service.
Για τις Υβριδικές Ραδιοζεύξεις η Indoor unit θα πρέπει:
1. Να υποστηρίζει την διασύνδεση με τις Outdoor Units είτε σε
Space Diversity είτε σε HotStandby είτε σε Frequency Diversity.
2. Να υποστηρίζει συγχρονισμό με το πρωτόκολλο Synchronous
Ethernet.
3. Να διαχειρίζεται το διαθέσιμο Radio Capacity και να το
αξιοποιεί είτε ως κυκλώματα Ε1 είτε ως Ethernet.
Για τις IP Ραδιοζεύξεις θα απαιτηθεί η χρήση τεχνολογίας
TDMoEthernet/ Pseudowire για την μεταφορά των απαιτούμενων Ε1. Η χρήση της
εν λόγω τεχνολογίας είναι αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι:

Γ–5

1. Ικανοποιούνται όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις ποιότητας (Test
G.826).
2. Υποστηρίζονται κατ’ ελάχιστον το πρωτόκολλο Pseudowire
SAToP RFC4553.
3. O χρονισμός των κυκλωμάτων γίνεται και με τους τρεις
ακόλουθους τρόπους (βλ. MEF-8):
· Loopback (από τα διασυνδεδεμένα Ε1 κυκλώματα),
· Recovered/Adaptive από το Ethernet traffic,
· Internal
4. Η επίβλεψη και παραμετροποίηση των Pseudowire
κυκλωμάτων E1 γίνεται τόσο από κονσόλα διαχείρισης όσο και με γραφικά
εργαλεία.
1.2.10 Patch Panel E1 (α/α 10)
Τα δεκαέξι (16) Ε1 θα πρέπει να αναλύονται σε Patch Panel. Το
Ε1 θα πρέπει να αναλύεται στα 120Ω με connector RJ45 και στην συλλογή θα
πρέπει να περιλαμβάνονται και τριάντα δύο (32) προσαρμογείς για 75Ω με
connector 1.0/2.3 Female ή 1.6/5.6 Female. Το Patch Panel θα συνοδεύεται από
τις καλωδιώσεις διασύνδεσης με την Indoor Unit ή τα TDMoETH converters. Το
μήκος της καλωδίωσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) μέτρων.
1.2.11 Δρομολογητής (α/α 11)
Δεν απαιτείται η προμήθειά του.
1.2.12 Καλώδια E1 (α/α 12)
Δεν απαιτούνται.
1.2.13 Τροφοδοτικό Ραδιοζεύξης (α/α 13)
Η συλλογή της Ραδιοζεύξης θα πρέπει να περιλαμβάνει και
τροφοδοτικό από τάση 220V. Το τροφοδοτικό απαιτείται να είναι διπλό
(redundant) και να έχει είσοδο από ξεχωριστές πηγές/παροχές.
1.2.14 Γειώσεις - Αντικεραυνική Προστασία
Η συλλογή της Ραδιοζεύξης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
απαραίτητα σετ γείωσης του κάθε υποσυγκροτήματος στον πλησιέστερο
ισοδυναμικό αγωγό.
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Για την αντικεραυνική προστασία του εξοπλισμού απαιτείται η
χρήση αντικεραυνικού για την είσοδο της ODU στα 4Ghz καθώς και
αντικεραυνικού CLASS 3 για την είσοδο του τροφοδοτικού τα οποία θα
περιλαμβάνονται στη συλλογή.
1.3 ΕΓΓΥΗΣΗ
Οι νέες Ραδιοζεύξεις θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον δύο
(2) ετών.
Ο προμηθευτής της Ραδιοζεύξης θα πρέπει να εγγυηθεί την υποστήριξη
σε ανταλλακτικά για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Επίσης θα πρέπει να
παρέχεται δωρεάν οποιαδήποτε νέα έκδοση firmware ή λογισμικού διαχείρισης.
1.4 ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Κατά την προμήθεια εκάστου Συστήματος Ραδιοζεύξεων (βλ. Πίνακα 2),
ο προμηθευτής θα παραδώσει εφεδρικά υλικά τουλάχιστον ένα (1) ανά είδος ή
επιπλέον, για τα υλικά που περιγράφονται στις παραγράφους 1.2.6, 1.2.9 και
1.2.13, με σκοπό την άμεση αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης.
1.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέξει δωρεάν εκπαίδευση καθώς και το
αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό η οποία να περιλαμβάνει τα αντικείμενα της αρχικής
εγκατάστασης, παραμετροποίησης και περιοδικής επιθεώρησης της Ραδιοζεύξης.
Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί σε προσωπικό των Μονάδων εγκατάστασης, του
ΕΤΗΜ και της Μ.ΑΤΑ στην Ελλάδα ή και ONLINE μέσω διαδικτύου. Τα άτομα που
θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση θα είναι τουλάχιστον πέντε (5).
1.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Όλες οι Ραδιοζεύξεις θα υποστηρίζουν
πλήρη απομακρυσμένη
διαχείριση/ επίβλεψη μέσω δικτύου. Η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται είτε μέσω
Web Interface είτε μέσω Λογισμικού διαχείρισης το οποίο θα παρασχεθεί. Επίσης
θα πρέπει να επιτρέπουν τη διαχείριση μέσω Command Line Interface
(Telnet/SSH).
Μέσω της απομακρυσμένης διαχείρισης/ επίβλεψης θα απεικονίζονται
πληροφορίες κατάστασης της ζεύξης και συγκεκριμένα κατ’ ελάχιστο:
- SNR (Signal to Noise Ratio)
- RSL (Receiver Signal Level)
- System Logging
- Τρέχοντα σφάλματα (Alarms)
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Μέσω της απομακρυσμένης διαχείρισης/επίβλεψης θα παρέχεται η
δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχων για διάγνωση βλάβης (troubleshooting).
Εκτός των ανωτέρω μέσω της απομακρυσμένης διαχείρισης θα γίνεται
όλη
η
παραμετροποίηση
των
Ραδιοζεύξεων.
[π.χ.
Επιλογή
Συχνότητας/Διαμόρφωσης/Τρόπου λειτουργίας (SD,FD,HS)/Ισχύς Εκπομπής,
/Διαχείριση Tributaries (E1,ETHERNET) κ.α.]
Απαιτείται να υποστηρίζεται το πρωτόκολλο SNMP και ο προμηθευτής
να παραδώσει λίστα με τα διαθέσιμα OID του SNMP.
1.7 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για την Διαχείριση και Παρακολούθηση των νέων Ραδιοζεύξεων, ο
προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει κατάλληλο φορητό Υπολογιστή με
εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό παραμετροποίησης-παρακολούθησης. Ο
φορητός υπολογιστής θα πρέπει να είναι κατάλληλων προδιαγραφών. Το πλήθος
των υπολογιστών που θα παραδοθούν θα είναι τουλάχιστον ένας ανά Σύστημα
Ραδιοζεύξης (βλ. Παρ. 1.1). Το λογισμικό παραμετροποίησης / παρακολούθησης
της Ραδιοζεύξης θα παραδοθεί και σε κατάλληλη μορφή (π.χ. DVD) για την
μελλοντική επανεγκατάστασή του.
1.8 ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Παρακάτω παρατίθεται Πίνακας με υλικά που απαρτίζουν ένα (1)
ολοκληρωμένο Σύστημα Ραδιοζεύξης με αναμετάδοση. Το εν λόγω σύστημα για
λόγους συμβατότητας και διαλειτουργικότητας θεωρείται ενιαίο.
Α/Α
1
2
3
4α
4β

5
6
7
8

Περιγραφή
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Π/Δ – Outdoor Unit (High / Low)
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ODU – IDU
(εφόσον απαιτείται)
INDOOR UNIT ή TDMoETH
CONVERTERS για τα SITE A &
SITE C
INDOOR UNIT ή TDMoETH
CONVERTERS για τα SITE Β
(εφόσον απαιτείται και σύμφωνα
με κατασκευαστή)
PATCH PANEL E1 (με ΣΕΤ
καλωδιώσεων)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ
ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΣΕΤ)
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Ρ/Ζ

Προδιαγραφή
Παρ. 1.2.5
Παρ. 1.2.6
Παρ. 1.2.7

ΤΕΜΑΧΙΑ
-88 & 1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ
-8-

Παρ. 1.2.9

2 & 1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ

Παρ. 1.2.9

Παρ.1.2.10

2

Παρ.1.2.13
Παρ. 1.2.14

3 & 1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ
1

Παρ. 1.7

1

Γ–8

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΓΗ
ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.4080/Σ.719

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
11 Ιουν 19

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ …. /….
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «…………………………………………….»
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο:

Γενικοί Όροι

Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

2ο:
3ο:
4ο:
5ο:
6ο :
7ο:

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου
Κυρώσεις Εκπρόθεσμης Φόρτωσης-Παράδοσης
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Εγγυήσεις

Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο: Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχές Εγγυήσεων κλπ
Άρθρο 9ο: Συσκευασία
Δ. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

10ο:
11ο:
12o:
13ο:
14o:
15ο:

Χρόνος Παράδοσης
Παράδοση – Παραλαβή
Μεταβίβαση Κυριότητας
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση
Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων

Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 16o: Τροποποίηση Όρων Σύμβασης
Άρθρο 17o: Ολοκλήρωση Σύμβασης
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
……(Μονάδα)…..
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ. : ……………
…………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./..…
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:……(ονομαστικό ποσό, με το ΦΠΑ)……… €
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΔΥΟ

(2)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ

ΜΕ

Στην … (τόπος υπογραφής σύμβασης) ... σήμερα, … (ημερομηνία υπογραφής)…
οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, …………………………………. Διοικητής της ………….,
ως
εκπρόσωπος
της
ΠΑ,
σύμφωνα
με
την
υπ΄
αριθμ.
Φ.831/ΑΔ………/Σ………../………… (ΑΔΑ: …….. ) κατακυρωτική απόφαση του
διαγωνισμού
για
την
προμήθεια
………………….
και
η
εταιρεία
«…………διακριτικός τίτλος αναδόχου………………..»,(Πλήρη στοιχεία αναδόχου:
ΑΦΜ …………………., Οδός ………………, αριθμ. .………, Τηλ., ………………,
fax.……………,email…………………………….), που εκπροσωπείται από τον
………………………………………………… ……………………………………… με
Α.Δ.Τ …………………………, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των
συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο,
καλούμενο στο εξής «Προμηθευτή», του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας,
όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο δύο (2) της σύμβασης.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/0808-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
2. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ, που λαμβάνονται από
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί
της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις

Περιγραφή

CPV

Περιγραφή υλικού

ΜΜ

Ποσότητα

1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προμήθεια δύο (2)
συστημάτων ραδιοζεύξεων με αναμετάδοση, ως εξής:

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΑ
ΕΑ

8
9

ΕΑ

8

ΕΑ

3

Π/Δ – Outdoor Unit

1ο σύστημα
ραδιοζεύξης
με
αναμετάδοση
31711423-4

2ο σύστημα
ραδιοζεύξης
με
αναμετάδοση

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ODU – IDU
INDOOR UNIT ή TDMoETH
CONVERTERS για τα SITE
A & SITE C
INDOOR UNIT ή TDMoETH
CONVERTERS για τα SITE
Β (εφόσον απαιτείται και
σύμφωνα με κατασκευαστή)
PATCH PANEL E1 (με ΣΕΤ
καλωδιώσεων)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ
ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΣΕΤ)
Η/Υ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ρ/Ζ
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Π/Δ – Outdoor Unit
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ODU – IDU
INDOOR UNIT ή TDMoETH
CONVERTERS για τα SITE
A & SITE C
INDOOR UNIT ή TDMoETH
CONVERTERS για τα SITE
Β (εφόσον απαιτείται και
σύμφωνα με κατασκευαστή)

ΕΑ

2
ΕΑ

4

ΕΑ

1

ΕΑ

1

ΕΑ
ΕΑ

8
9

ΕΑ

8

ΕΑ

3

ΕΑ

Τιμή
ΜΜ
χωρίς
ΦΠΑ
(€)

Συνολική
Αξία
χωρίς
ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ
(%)
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PATCH PANEL E1 (με ΣΕΤ
καλωδιώσεων)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ
ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΣΕΤ)
Η/Υ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ρ/Ζ

2
ΕΑ

4

ΕΑ

1

ΕΑ

1

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)
Σύνολο με ΦΠΑ (€)

2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις (8,27868%),
οι οποίες αναλύονται ακολούθως:
α. Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 7 του
άρθρου 7 του Ν.Δ. 3981/59.
β. Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6
του άρθρου 21 του Ν.Δ. 398/74.
γ.

Υπέρ Ταμείου Αρωγής Πολιτικών Υπαλλήλων 2%.

δ. Υπέρ Χαρτόσημου 0,12%, (6*2%) σύμφωνα με τις διατάξεις της
παράγρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14 του Κώδικα Τελών
Χαρτοσήμου (ΠΔ 28/1931_ΦΕΚ Α’ 239) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,024%, (0,12* 20%) σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
στ. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16.
ζ. Υπέρ Χαρτοσήμου 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου
0,00042% (0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’αριθμ
5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3335) Υ.Α.
η. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ.
Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών.
θ. Υπέρ Χαρτοσήμου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 6
της υπ. Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών.
3.

Η προμήθεια απαλλάσσεται κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.
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4. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος
(Φ.Ε.) ποσοστού 4%, κατά Ν.4172/13, άρθρο 64, ο οποίος υπολογίζεται στο
καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ
τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014.
5.
έξοδα:

Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα ελέγχου
– δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική και
Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.
β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων,
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών
ή καθυστερημένων παραδόσεων.
γ.

Τη δωρεάν παροχή:

(1) Οποιασδήποτε νέας έκδοσης firmware
διαχείρισης ειδικότερα όσον αφορά θέματα ασφαλείας.

ή

λογισμικού

(2) Εκπαίδευσης καθώς και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού,
η οποία να περιλαμβάνει τα αντικείμενα της αρχικής εγκατάστασης, παραμετροποίησης και περιοδικής επιθεώρησης της Ραδιοζεύξης. Η εκπαίδευση θα
παρασχεθεί σε προσωπικό των Μονάδων εγκατάστασης, του ΕΤΗΜ και της
Μ.ΑΤΑ στην Ελλάδα ή και ONLINE μέσω διαδικτύου και θα χορηγηθεί σχετικό
πιστοποιητικό.
(3) Του λογισμικού παραμετροποίησης/παρακολούθησης της
Ραδιοζεύξης θα παραδοθεί και σε κατάλληλη μορφή (π.χ. DVD) για την μελλοντική
επανεγκατάστασή του.
δ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην
προσφορά του Προμηθευτή.
Άρθρο 3ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβή (ΕΠΠ) της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
α. Η εξόφληση 100% του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των συμβατικών ειδών από την ΕΠΠ της
Αναθέτουσας Αρχής και την έκδοση σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής
και Ποσοτικής Παραλαβής και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
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παραλαβής συμβατικών ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή
άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του οικονομικού φορέα.
β. Η πληρωμή θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο με Τακτικό
Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ).
γ. Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ημέρες, υπολογιζόμενων από
την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου από τον οικονομικό φορέα και υπό την προϋπόθεση
ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών
ειδών.
δ. Η προμήθεια των συμβατικών ειδών υπόκειται στις διατάξεις του
ν.4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των
εξήντα (60) ημερών, η αναθέτουσα αρχή καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο
ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για
το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου
του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που
ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
ε.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
(1) Για χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

(2) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα (μη έγκαιρη υποβολή
των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συμβατικών ειδών με έκπτωση
λόγω των αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
στ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την αναθέτουσα
αρχή.
2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 200 του Ν. 4412/16 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι:
α. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην
αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16.
β. Τιμολόγιο πώλησης αγαθών, εκδοθέν από τον οικονομικό φορέα με
ημερομηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, στο
οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα είδη που περιλαμβάνονται στο σύστημα
ραδιοζεύξης.
γ. Γραμμάτια εισαγωγής των συμβατικών ειδών στην αποθήκη της
Μονάδας υπαγωγής του Τελικού Χρήστη.
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δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».

με

αιτιολογία

«για

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
3.

Η εξόφληση του Προμηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις της ΕΠΠ ή όλες οι
αναγραφόμενες παρατηρήσεις – επιφυλάξεις της ΕΠΠ θα έχουν αποκατασταθεί,
το οποίο θα βεβαιώνεται με νεώτερο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και
Ποσοτικής Παραλαβής που θα συνταχθεί προς τούτο από την ΕΠΠ και θα
προσυπογράφεται από τον Προμηθευτή.
β. Θα έχουν καταλογισθεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον
Προμηθευτή σε περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με παρεκκλίσεις ή
καθυστέρησης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών όρων
της Σύμβασης.
γ. Ο Προμηθευτής θα έχει προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από τη
σύμβαση δικαιολογητικά.
Άρθρο 4ο
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου
1. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύμβαση
και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμόδιου για
την διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή
δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά εντός του συμβατικού χρόνου ή του χρόνου
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
Ν. 4412/16.
2. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου
(ΕΟΕ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
α.

Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

β. Δύναται να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Προμηθευτή
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 74 του νόμου.
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Άρθρο 5ο
Κυρώσεις Εκπρόθεσμης Φόρτωσης– Παράδοσης
1. Αν τα συμβατικά είδη φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά
τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για
φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αρμοδίου
Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης – παράδοσης.
4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 6ο
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο
προμηθευτής έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Με τον ίδιο
τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα δικαιώματα του ΜΤΑ που προέρχονται
από ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 70
Εγγυήσεις
Ο προμηθευτής κατέθεσε ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύμβασης, την υπ’ αριθμ. ……………………………. επιστολή, ισχύος
μέχρι την………………………. ποσού ευρώ …………………………………. που
αντιστοιχεί σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί της αξίας των υπό προμήθεια
ειδών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη
και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.
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MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο
Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχές Εγγυήσεων κλπ
1. Η προμήθεια των συμβατικών ειδών θα γίνει με βάση την Τεχνική
Προδιαγραφή ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας.
2. Εργοστάσιο Κατασκευής : …………….…………….. (σύμφωνα με την
τεχνική προσφορά του προμηθευτή), Χώρα προέλευσης: ………….. (σύμφωνα με την
τεχνική προσφορά του προμηθευτή)
3. Ο Προμηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη
υποχρέωση που ανέλαβε με την προσφορά του που υπέβαλε κατά την διενέργεια
του υπ’ αριθ. 01/2019/ΕΤΗΜ διαγωνισμού, ως το Παράρτημα «Β» της Σύμβασης,
και σύμφωνα με τη δέσμευσή του, στο κατατεθέν ΤΕΥΔ, με την οποία απεδέχθη
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της προμήθειας.
4. Εγγύηση: Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για
…….(συμπλήρωση χρόνου παρεχόμενης εγγύησης) …………. από την παραλαβή
των υλικών (σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) .
Άρθρο 9ο
Συσκευασία
1. Η συσκευασία των υλικών της σύμβασης είναι αυτή του εργοστασίου
κατασκευής, χωρίς να επιβαρύνεται η Υπηρεσία και δεν επιστρέφεται στον
προμηθευτή. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι
παρακάτω ενδείξεις :
α.

Στοιχεία του προμηθευτή.

β.

Αριθμός της σύμβασης.

γ.

Είδος και ποιότητα.

δ.

Μέγεθος είδους.

2. Το προσφερόμενο υλικό θα είναι καινούργιο – αμεταχείριστο και θα
παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου κιβωτίου μεταφοράς.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 10ο
Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός .............(συμπλήρωση)................
ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.
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Άρθρο 11ο
Παράδοση - Παραλαβή
1. Τόπος παράδοσης : Τέρμα Μικράς Ασίας – Άνω Γλυφάδα – ΤΚ. 16562/
Σμήνος Εφοδιασμού.
2. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ, η οποία θα
ορισθεί με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τους
όρους της παρούσας σύμβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία :
α. Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμισή τους έρχεται σε
συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΕΠΠ για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της
Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η
ημερομηνία παραλαβής.
β. Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία
Ασφαλείας (της Μονάδας στην οποία θα γίνει παράδοση των ειδών), άδεια
εισόδου του προσωπικού τους.
γ. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. Ειδικότερα,
πραγματοποιείται από την ΕΠΠ της Αναθέτουσας Αρχής στον τόπο παράδοσης με
την σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής,
παρουσία του Προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι
επιθυμεί να παραστεί στην παράδοση, μετά από ειδοποίηση που του απευθύνει η
ΕΠΠ, μετά την διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, εφόσον από την Σύμβαση
προβλέπεται μόνο μακροσκοπική εξέταση. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής
και Ποσοτικής Παραλαβής συντάσσεται από την ΕΠΠ, προσυπρογράφεται από
την ΕΠΠ και τον Προμηθευτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και αντίγραφο
κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Προμηθευτή.
δ. Όταν εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση απαιτούνται και άλλοι
έλεγχοι (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία),
συντάσσεται από την ΕΠΠ, εκτός από το Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου
και Δειγματοληψίας και Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής ή Απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Εάν, λόγω
της φύσης του συμβατικού είδους, όλοι οι έλεγχοι γίνονται από την ΕΠΠ και δεν
μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, αυτό συντάσσεται από την ΕΠΠ,
χωρίς να προηγηθεί σύνταξη Πρωτοκόλλου Μακροσκοπικού Έλεγχου και
Δειγματοληψίας. Το κόστος διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
ε. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των συμβατικών
ειδών, η ΕΠΠ μπορεί:
(1) Να παραλάβει τα συμβατικά είδη
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(2) Να παραλάβει τα συμβατικά είδη με παρατηρήσεις λόγω
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης
(3) Να απορρίψει τα συμβατικά είδη
3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα συμβατικά είδη εντός των
προθεσμιών και με τον τρόπο που ορίζεται στην Σύμβαση.
4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, κατά μέγιστο χρονικό
διάστημα ίσο με τριάντα (30) ημέρες. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του
προμηθευτή. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος,
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Στην
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης
δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
5. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή και την
ΕΠΠ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα συμβατικά είδη,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
6. Σε περίπτωση που η Σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή
και άλλους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται από την ΕΠΠ ή και ελέγχους που
διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια), τα οποία
ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία της πραγματικής προσκόμισης του συμβατικού είδους. Σε περίπτωση
που η Σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους
ελέγχους που διενεργούνται από όργανα που δεν ανήκουν στην αναθέτουσα
αρχή, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του συμβατικού είδους, χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτήν το χρονικό
διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση
των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην ΕΠΠ.
Άρθρο 12ο
Μεταβίβαση Κυριότητας
1. Η μεταβίβαση της κυριότητας των συμβατικών ειδών από τον
Προμηθευτή προς την αναθέτουσα αρχή, θα πραγματοποιείται με την σύνταξη του
αντιστοίχου Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την
ΕΠΠ. Με την κοινοποίηση του αντιγράφου του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής
και Ποσοτικής Παραλαβής στον Προμηθευτή, η αναθέτουσα αρχή θα
παραλαμβάνει από τον Προμηθευτή τον σχετικό τίτλο κυριότητας.
2. Ο Προμηθευτής θα μεταβιβάσει στην αναθέτουσα αρχή την κυριότητα
όλων των συμβατικών ειδών, ελεύθερη βαρών, απαιτήσεων τρίτων επ’ αυτών,
διεκδικήσεων και νομικών ελαττωμάτων.
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Άρθρο 13ο
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για
την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που είναι σύμφωνη με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο
προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στη
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών 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 οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση
του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου με
την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας
της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση
που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η
Μονάδα μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής,
κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν την
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική
εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
Άρθρο 14ο
Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή
1. Για περιπτώσεις απόρριψης - αντικατάστασης συμβατικών υλικών
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.
2. Για περιπτώσεις παραπομπής σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.
Άρθρο 15ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.

Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση όταν:
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α. Το συμβατικό είδος δεν
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.

φορτώθηκε

ή

παραδόθηκε

ή

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Προμηθευτή.
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο
του Προμηθευτή.
(3) Πλημμύρα.
(4) Σεισμός.
(5) Πόλεμος.
(6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των
μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της Σύμβασης από τον ίδιο ή
υποπρομηθευτή / υποκατασκευαστή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων
υλών.
(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
2. Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρω βία υποχρεούται, μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 16ο
Τροποποίηση Όρων Σύμβασης
Τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, επιτρέπεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας
αρχής.
Άρθρο 17ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης
Η σύμβαση
προϋποθέσεις:

θεωρείται

ότι

εκτελέστηκε

όταν

συντρέχουν

οι

εξής
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α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού
υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος
που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που
παραδόθηκαν.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

τιμήματος,

αφού

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά
τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση
σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών της ΠΑ λύεται, εφόσον από την
κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής
διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.
4. Η παρούσα συντάχθηκε εις τριπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(υπογραφή και σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Τεχνική Προδιαγραφή Υπηρεσίας
«Β» Οικονομική και Τεχνική Προσφορά Προμηθευτή

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Δημήτριος Πόπτσας
ΕΟΥ

Σμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής
Διοικητής ΕΤΗΜ

