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ΑΔΑΜ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(Ε.Ο.Φ.) – Ν.Π.Δ.Δ.
Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 284, Χολαργός
Πληροφορίες: Β. ΚΑΡΑΛΗ
Τηλ.: 2132040444
Fax: 2132040474
Email: vkarali@eof.gr

Χολαργός:
33391/ 26 -03-2019
Αρ. Διακ.: 09/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Προμήθεια έξι (6) πολυμηχανημάτων (φωτ/κο –
εκτυπωτής – fax – scanner) για τις ανάγκες του ΕΟΦ (cpv: 30121300-6),
προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης (14.880,00)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 496/74 « Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.»
2. Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» της
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα
3. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και της διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α/2014)» της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Του ΠΔ 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεως από της διατάκτες»
5. Του Ν. 4412/2016 «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» της ισχύει
σήμερα
6. Tου Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 1
7. Της παρ. Ζ, του άρθρου 1, του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών της εμπορικές συναλλαγές»
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8. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
9. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και της διατάξεις»
10. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών της με κλήρωση»
11. Την με αριθ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του «Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α ́
147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών»
(Β ́ 3698)
12. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
13. Του Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και της
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
14. Του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα»
15. Του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»
16. Της με αρ. 57654 (Β΄1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
17. Την αριθμ. 588/29-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) κατευθυντήρια οδηγία 19 (2η
έκδοση) της ΕΑΑΔΗΣΥ για Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και
235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ»
18. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την αριθ. 25988/08-03-2019 απόφαση της Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης
σκοπιμότητας της εν λόγω προμήθειας για τις ανάγκες του Οργανισμού.
2. Την αριθ. 28401/15-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΝΛ469Η25-4ΗΤ) απόφαση της Προέδρου του
ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρεώσεων, σύμφωνα με την οποία ποσό (14.880,00)€ θα
βαρύνει της πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, έτους 2019
επί ειδικού φορέα 7120 και Κ.Α.Ε. 7124 (αρ. δέσμευσης 3)
3. Την αριθ. 33390/26-03-2019 απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανωτέρω προμήθεια.
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Π Ρ ΟΚ Η Ρ Υ Σ ΣΟ Υ Μ Ε
Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια έξι (6) πολυμηχανημάτων (φωτ/κο –
εκτυπωτής – fax – scanner) για τις ανάγκες του ΕΟΦ (cpv: 30121300-6),
προϋπολογισθείσας δαπάνης (12.000,00)€ πλέον ΦΠΑ (2.880,00)€ και σύνολο
(14.880,00)€ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Ε Σ
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 09/04/2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του ΕΟΦ (Λεωφ. Μεσογείων 284, 3ος όροφος) και θα
παραληφθούν από την Επιτροπή διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών προμήθειας
ειδών, υλικών και υπηρεσιών Α’ εξαμήνου έτους 2019, η οποία θα καθορίσει και την
διαδικασία εξέτασης των προσφορών.

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο τις
προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν
αποσφραγίζονται, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη
των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι
προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν
έγκαιρα στον ΕΟΦ, θα επιστρέφονται της προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό της, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

2.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 Ο τίτλος της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό
 Τα στοιχεία του διαγωνισμού
 Η καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
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3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο)
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), υποβάλλεται επί ποινή
αποκλεισμού
Το ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και
παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε κάποια από
τις καταστάσεις των άρθρων 73, παρ. 1,2 και 4 (εδ. α), και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (http://www.eaadhsy.gr), να βρουν το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή doc, να το
συμπληρώσουν κατά τα πρότυπα του pdf και να το υπογράψουν. Εναλλακτικά, το ΤΕΥΔ σε
μορφή doc μπορεί να ανακτηθεί από το site του ΕΟΦ (http://www.eof.gr).
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και
να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται:
 στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από
τους διαχειριστές.
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (υπογράφουν το ίδιο
ΤΕΥΔ)
Το ΤΕΥΔ είναι δυνατόν να υπογράφεται μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα για την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Β) Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Κάθε προσφορά θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης με το οποίο θα
δηλώνεται η συμμόρφωση ή η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή
αποκλεισμού, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε
ευρώ (€) και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν
τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται.
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Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και
κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ΦΠΑ θα
δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα
διορθώνεται από την υπηρεσία.
Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο
του πέντε. Προσφορές που θα υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα
απορρίπτονται.
Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό
θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της
Οικονομικής Προσφοράς. Η αιτιολόγηση θα δίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του
ΕΟΦ (παρ.1, αρθρ.88 του Ν.4412/2016). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα
απορρίπτεται.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης
δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται
επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή βάσει του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.
4.
Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο.
5.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

6.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την
Υπηρεσία, όλες τις εργάσιμες ημέρες από το Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 213 2040444).
Ειδικές διευκρινήσεις σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνονται από την
Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. 213 2040220).
7.
Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια
τριμελή Επιτροπή του συνοπτικού διαγωνισμού (παρ.1, άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016) η
οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 125887/20-12-2018 απόφαση Προέδρου
ΕΟΦ (ΑΔΑ: Ω0ΚΑ469Η25-ΨΣΛ) απόφαση Προέδρου ΕΟΦ, παρουσία μόνον αυτών που
υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία:
Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού
σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν
εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.
Επίσης, μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβληθεί, η
τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και η οικονομική προσφορά. Η διαδικασία της
αποσφράγισης ακολουθεί τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο
117.
8.
H αξιολόγηση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής. Στις τεχνικές προδιαγραφές εμπεριέχεται ο πίνακας με το σύστημα
βαθμολόγησης. Ο μικρότερος λόγος Τ/Β μας δείχνει την συμφερότερη προσφορά, όπου
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Τ= η τιμή προσφοράς.
Β = το άθροισμα της βαθμολογίας των κατηγοριών αξιολόγησης.
Η μικρότερη δυνατή βαθμολογία είναι οι εκατό (100) βαθμοί εφόσον οι τεχνικές
προσφορές καλύπτουν ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές και η μέγιστη δυνατή είναι
εκατόν είκοσι (120) βαθμοί εφόσον οι τεχνικές προσφορές υπερκαλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
9.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Όποιος έχει
καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην
περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ’ αυτόν, εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση
ανωτέρας βίας.
10.
Εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται (άρθρο 72 του
Ν.4412/2016).
11.

Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Κράτηση 0,06% βάσει του άρθρου 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016.
β) Κράτηση 0,06% βάσει του άρθρου 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016
γ) Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 64 Ν. 4172/2013

12.
Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπο ΤΕΥΔ που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.
13.
Εφόσον η Επιτροπή έχει καταλήξει στον ανάδοχο με τη συμφερότερη προσφορά
και πάντα πριν την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, ο ανάδοχος οφείλει, βάσει της
διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, να προσκομίσει εντός
προθεσμίας, που καθορίζεται στο σχετικό έγγραφο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών του
άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και είναι αντίστοιχα των
πληροφοριών που περιέχονται στο ΤΕΥΔ.
14.
Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου
του φορέα που διενεργεί το συνοπτικό διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που
αποστέλλεται με φαξ ή e-mail. Ο ανάδοχος, αντίστοιχα ειδοποιείται για να προσέλθει για
την υπογραφή σύμβασης.
15.
Ο χρόνος παράδοσης των περιγραφομένων ειδών ορίζεται στον δυο (2) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.
16.
Η πληρωμή για την προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, κατόπιν παραλαβής
από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των περιγραφομένων ειδών
για την κάλυψη αναγκών του ΕΟΦ και έγγραφης πιστοποίησης/σύνταξης βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης από την Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Διοικητικής
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Μέριμνας. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 200
του Ν.4412/2016.
17.
Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με
τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
18.
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΕΜΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 25ppm
(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση
CE
Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο μοντέλο της σειράς του
Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 15.000
φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα
τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
Να συνοδεύεται από εργοστασιακή τροχήλατη βάση στήριξης του ίδιου
κατασκευαστή
Να υποστηρίζει μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις) A5-Α3
τουλάχιστον
Να υποστηρίζει μέγεθος πρωτοτύπων Α5-Α3 τουλάχιστον
Η ανάλυση αντιγραφής να είναι τουλάχιστον 600dpi
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass)
χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστη
Να διαθέτει δίσκο πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass τουλάχιστο 100 φύλλων
Να υποστηρίζει βάρος χαρτιού τουλάχιστον 300gsm
Να υποστηρίζει πολλαπλά φωτοαντίγραφα, τουλάχιστο 999
Η μνήμη του να είναι τουλάχιστο 2GB
Να έχει σκληρό δίσκο τουλάχιστο 320GB
Να διαθέτει λειτουργίες ασφάλειας σκληρού δίσκου Data Overwrite για διαδοχικές
επανεγγραφές έπειτα από διαγραφή των δεδομένων του σκληρού δίσκου και HDD
Encryption για κρυπτογράφηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό
δίσκο
Η ταχύτητα φωτοαντιγραφής να είναι τουλάχιστο 25 αντίγραφα Α4 το λεπτό
Ο χρόνος πρώτου αντιγράφου να είναι το πολύ 5 δευτερόλεπτα
Να έχει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων διπλής όψης για αυτόματη σάρωση και
φωτοαντιγραφή διπλής όψης, τουλάχιστο 100 φύλλων
Ο χρόνος προθέρμανσης να είναι το πολύ 20 δευτερόλεπτα
Να έχει μεγάλη Έγχρωμη Οθόνη Aφής, τουλάχιστο 10 ιντσών
Η Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC) να είναι το πολύ 1kWh/εβδομάδα
Να είναι δικτυακός εκτυπωτής και να μπορεί να προστεθεί μελλοντικά σε αυτόν
μονάδα fax.
Να διαθέτει μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)
Να έχει ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστο 1.200x1.200dpi
Να διαθέτει τουλάχιστο τις γλώσσες εκτύπωσης PCL5e/6 και PS3
Να διαθέτει σύνδεση Gigabit Ethernet 10/100/1000
Να διαθέτει τη δυνατότητα προαιρετικής σύνδεσης Wireless LAN για μελλοντική
αναβάθμιση
Να είναι έγχρωμος δικτυακός σαρωτής
Να διαθέτει ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστο 80 ασπρόμαυρα και 80 έγχρωμα
πρωτότυπα το λεπτό

29. Να έχει ανάλυση σάρωσης τουλάχιστο 600dpi
30. Να υποστηρίζει λειτουργίες σάρωσης Scan to folder/e-mail/USB
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31. Να υποστηρίζει μορφές αρχείων σάρωσης TIFF, JPEG και PDF
32. Να διαθέτει Network Twain drivers
33. Να συνοδεύεται από Φύλλο Συμμόρφωσης με απαντήσεις προς όλες τις παραγράφους
των τεχνικών προδιαγραφών
34. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας και όλων
των ζητούμενων ειδών κάθε είδους από τις ομάδες ως περιγράφονται παραπάνω με
προϊόντα ιδίου κατασκευαστή
35. Να παρέχονται εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική
γλώσσα κατά την παράδοση του μηχανήματος
36. Να συνοδεύεται κάθε μηχάνημα από το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική
λειτουργία της μηχανής, με το κόστος του οποίου βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία
37. Να διαθέτει ο υποψήφιος προμηθευτής πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας
ISO9001:2008 για την πώληση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων,
αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών το οποίο πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την
προσφορά
38. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001:2008 &
ISO 14001:2015 τα οποία και πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά
39. Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
κατασκευάστριας εταιρίας στην ελληνική αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των επτά (7) ετών και θα επισυνάψει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή στον
φάκελο
40. Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει σχετική βεβαίωση του
κατασκευαστικού οίκου στην οποία θα πιστοποιείται η τεχνική εμπειρία της
προσφέρουσας ως προς την δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού
41. Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής
εξυπηρέτησης που να αποτελείται από τουλάχιστον 10 τεχνικούς
42. Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να προσκομίσει με την προσφορά πρόσφατη
κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή
43. Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να ανταποκριθεί εντός 12 εργάσιμων ωρών σε
περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών
44. Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να προσκομίσει με την προσφορά κατάσταση
αντιπροσώπων και συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και να παρέχει λεπτομερή
στοιχεία για την τεχνική υποδομή της
45. Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να έχει προσχωρήσει σε σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του νόμου
2939/2001 και της Η.Π 23615/651/Ε103 του 2014, και μπορεί να καταθέσει με την
προσφορά της σχετική βεβαίωση
46. Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να παραδώσει τον ζητούμενο εξοπλισμό εντός δύο
μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
47. Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει εγγύηση και
κλειστό συμβόλαιο συντήρησης διάρκειας πέντε ετών από θέσεως σε λειτουργία. Το
συμβόλαιο θα περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, εργασία και
τυχόν οδοιπορικά και δεν θα υπάρχουν επιπλέον πάγιες χρεώσεις και η Αναθέτουσα
Αρχή δεν θα υποχρεούται σε καμία ελάχιστη μηνιαία παραγωγή.
48. Το κόστος του συμβολαίου θα πρέπει να προσφερθεί ως κόστος ανά παραγόμενη
σελίδα και να τιμολογείται κάθε τρίμηνο βάσει του μετρητή του μηχανήματος χωρίς
να υπόκειται σε καμία επιπλέον του επίσημου τιμαρίθμου αναπροσαρμογή. Για την
αξιολόγηση της χαμηλότερης προσφοράς θα λαμβάνονται υπόψη εκτός από το κόστος
αγοράς του προσφερόμενου εξοπλισμού και το συνολικό κόστος που προκύπτει για
την ενδεικτική παραγωγή 300.000 σελίδων ανά μηχάνημα στο σύνολο των πέντε ετών
από θέσεως σε λειτουργία.
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Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ανά κατηγορία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΟΜΑΔΑ Α΄

65

1.Χρόνος αντιγραφής πρώτου αντιγράφου

10

2. Ταχύτητα εκτύπωσης

10

3. Αυτονομία Χάρτου (Συνολική χωρητικότητα των κασετών σε σελίδες Α4)

15

4. Εύρος βάρους χαρτιού

15

5. Μηνιαία παραγωγική ικανότητα

15

ΟΜΑΔΑ Β΄

35

1. Τεχνική Επάρκεια υποψηφίου – Εμπειρία και τεχνικό προσωπικό

10

2.Τεχνική Υποστήριξη – Δίκτυο συνεργατών και τεχνική υποδομή

5

3. Τεχνική Υποστήριξη –Χρόνος ανταπόκρισης

10

4. Χρόνος Παράδοσης

10
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221514
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Β. ΚΑΡΑΛΗ
- Τηλέφωνο: 2132040444
- Ηλ. ταχυδρομείο: vkarali@eof.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.eof.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Προμήθεια έξι (6) πολυμηχανημάτων (φωτ/κο-εκτυπωτής-fax-scanner)
(CPV: 30121300-6)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ004659192
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

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

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

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

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςv;
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
β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας προμήθειας δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και [……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 δωροδοκίαviii,ix·
 απάτηx·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxi·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxii·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
15
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xviii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxix:

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- 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:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
αναφερθούν
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
λεπτομερείς
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
πληροφορίες
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
[……]
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxii
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiii;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος ΙV: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IΙΙ ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxiv, 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 δωρεάνxxv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
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iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi
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.
vii
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).
viii
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
ix
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).
x
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi
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.
xii
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”.
xiii
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.".
xiv
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 )
xv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xviii

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)
xix
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xx
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).
xxi
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
xxii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiii
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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