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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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Χολαργός: 130678/18-12-2020
Αρ. Διακ.: 38/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (cpv: 35111000-5),
προμήθεια συμβατικού συστήματος πυρανίχνευσης μετά των απαιτούμενων υπηρεσιών
τοποθέτησης (cpv: 31625100-4), αναθεώρηση πιστοποιητικών (cpv: 79132000-8) και
ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης φορητών, μόνιμων και λοιπών μέτρων & μέσων
(ενεργητικής) πυροπροστασίας του ΕΟΦ (cpv: 50413200-5), για δύο (2) έτη, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης (14.000,00)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει
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 Τομέα-Τροποποίηση 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»
8. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
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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 αριθ. 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. 106923/21-10-2020 Απόφαση έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια
πυροσβεστικού εξοπλισμού (cpv: 35111000-5), την προμήθεια συμβατικού
συστήματος πυρανίχνευσης μετά των απαιτούμενων υπηρεσιών τοποθέτησης (cpv:
31625100-4), την αναθεώρηση πιστοποιητικών (cpv: 79132000-8) και την ανάθεση
υπηρεσιών συντήρησης φορητών, μόνιμων και λοιπών μέτρων & μέσων (ενεργητικής)
πυροπροστασίας του ΕΟΦ (cpv: 50413200-5), για δύο (2) έτη.
2. Την αριθ. 108388/26-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ3Π469Η25-ΙΩΤ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία, η εν λόγω προμήθεια και οι υπηρεσίες θα
βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του ΕΟΦ ως εξής:
i. Επί ειδικού φορέα 0890 και ΚΑΕ 0899, προϋπολογισθείσας δαπάνης (7.425,00)€,
θα βαρύνει τον προϋπολογισμού εξόδων του ΕΟΦ του οικονομικού έτους 2021
για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και συντήρησης φορητών, μόνιμων και
λοιπών μέτρων και μέσων (ενεργητικής πυροπροστασίας του ΕΟΦ).
Ανήκει στη Διακήρυξη 38/2020
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ii. Επί ειδικού φορέα 0890 και ΚΑΕ 0899, προϋπολογισθείσας δαπάνης (4.275,00)€,
θα βαρύνει τον προϋπολογισμού εξόδων του ΕΟΦ του οικονομικού έτους 2022
για την παροχή υπηρεσιών.
3. Την αριθ. 126612/30-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΟΣ469Η25-Ξ2Ξ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία η παροχή των υπηρεσιών θα βαρύνουν τον
Προϋπολογισμό εξόδων του ΕΟΦ ως εξής:
i. Επί ειδικού φορέα 1890 και ΚΑΕ 1899 με ποσό (2.300,00)€ του Προϋπολογισμού
εξόδων του ΕΟΦ, οικονομικού έτους 2021, σχετικά με την προμήθεια
πυροσβεστικού συστήματος πυρανίχνευσης.
4. Την αριθ. 130677/18-12-2020 απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τις
ανωτέρω προμήθειες και τις υπηρεσίες.

Π Ρ ΟΚ Η Ρ Υ Σ ΣΟ Υ Μ Ε
Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (cpv: 35111000-5),
την προμήθεια συμβατικού συστήματος πυρανίχνευσης μετά των απαιτούμενων
υπηρεσιών τοποθέτησης (cpv: 31625100-4), την αναθεώρηση πιστοποιητικών (cpv:
79132000-8) και την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης φορητών, μόνιμων και λοιπών
μέτρων & μέσων (ενεργητικής) πυροπροστασίας του ΕΟΦ (cpv: 50413200-5), για δύο (2)
έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (14.000,00)€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής.
Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Ε Σ
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 30/12/2020 ημέρα Τετάρτη 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 έτους 2020, 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 στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Ανήκει στη Διακήρυξη 38/2020
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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
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 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 όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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.

Ανήκει στη Διακήρυξη 38/2020
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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.
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 ως απαράδεκτες.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναλύεται ως εξής:
- Για προμήθεια εξοπλισμού συνολικού ποσού (2.300,00)€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα:
1. Για την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού μετά των απαιτούμενων υπηρεσιών
τοποθέτησης έως του ποσού των (725,81)€ πλέον ΦΠΑ 24% (174,19)€, σύνολο
(900,00)€ και θα βαρύνει το έτος 2021
2. Για την προμήθεια συμβατικού συστήματος πυρανίχνευσης μετά των απαιτούμενων
υπηρεσιών τοποθέτησης έως του ποσού των (1.129,03)€ πλέον ΦΠΑ 24% (270,97)€.
Σύνολο (1.400,00) και θα βαρύνει το έτος 2021
-

-

Για υπηρεσίες συντήρησης για τέσσερα (4) εξάμηνα συνολικού ποσού (8.550,00)€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα (2.137,50)€ έκαστος ανά
εξάμηνο, ήτοι (4.275,00)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ανά έτος 2021 και
2022
Για επιπλέον υπηρεσίες συντήρησης του 1ου εξαμήνου της σύμβασης ήτοι
συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων, πυροσβεστήρες και σύστημα Inergen,
όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε των τεχνικών προδιαγραφών και έως του ποσού
των (3.150,00)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει το έτος 2021

Εάν στον διαγωνισμό οι τιμές κάποιας προσφοράς είναι ασυνήθιστα χαμηλές 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.
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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 διευκρινήσεις 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 – Τμ. Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. 213 2040293).
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 αριθ. 3494/14-01-2020 απόφαση Προέδρου ΕΟΦ
(ΑΔΑ: 6Χ6Λ469Η25-5Η2) απόφαση Προέδρου ΕΟΦ και τροποποιήθηκε με την αριθ.
3494/14-01-2020 απόφαση Προέδρου ΕΟΦ (ΑΔΑ: 6Γ2Θ469Η25-ΚΝ3), 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 μόνο βάσει τιμής.
9.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους 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 καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 72
του Ν.4412/2016).
11.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Κράτηση 0,07% βάσει του άρθρου 44 Ν. 4605/2019
β) Κράτηση 0,06% βάσει του άρθρου 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016
γ) Παρακράτηση φόρου 4% για τις προμήθειες και 8% για τις υπηρεσίες με βάση το άρθρο
64 Ν. 4172/2013
12.
Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπο ΤΕΥΔ που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος 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 δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών
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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 προμήθεια του πυροσβεστικού υλικού θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την
υπογραφή της σύμβασης. Η προμήθεια και τοποθέτηση (ολοκλήρωση σε χρονικό
διάστημα δυο εργάσιμων (2) ημερών) του συμβατικού συστήματος πυρανίχνευσης θα
γίνει εντός του πρώτου τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
15.
Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με την έκδοση
τιμολογίου στο τέλος κάθε εξαμήνου, αλλά και εντός του πρώτου εξαμήνου ξεχωριστά
για τις υπηρεσίες συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, πυροσβεστήρες και σύστημα
Inergen όπως αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν
ολοκλήρωσης της παραλαβής των συμβατικών ειδών από την αρμόδια Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ειδών, υλικών και εκτέλεσης υπηρεσιών/εργασιών για
την κάλυψη αναγκών του ΕΟΦ και έγγραφης πιστοποίησης/σύνταξης βεβαίωσης καλής
λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού.
16.
Η πληρωμή των προμηθειών θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ,
κατόπιν
ολοκλήρωσης της παραλαβής των συμβατικών ειδών από την αρμόδια Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ειδών, υλικών και εκτέλεσης υπηρεσιών/εργασιών για
την κάλυψη αναγκών του ΕΟΦ και έγγραφης πιστοποίησης/σύνταξης βεβαίωσης καλής
λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού. 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.
19.
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προμήθειας πυροσβεστικού εξοπλισμού και συμβατικού συστήματος πυρανίχνευσης
μετά των απαιτούμενων υπηρεσιών τοποθέτησης, αναθεώρησης πιστοποιητικών και
ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης φορητών, μόνιμων και λοιπών μέτρων & μέσων
(ενεργητικής) πυροπροστασίας του ΕΟΦ, για δύο (2) έτη
Α) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) στεγάζεται σε ιδιόκτητη εγκατάσταση, που
βρίσκεται στην Λ. Μεσογείων 284, στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού, συνολικής επιφάνειας
περίπου 5.800 τ.μ.
Για την εξασφάλιση έναντι πυρός οι χώροι καλύπτονται από μέτρα πυροπροστασίας
διαθέτοντας i) αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, ii) χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, iii)
μόνιμο υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο (αντλητικό συγκρότημα -πυροσβεστικές φωλιές), iiii)
αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, v) φορητά μέσα vi) προληπτικά μέσα
σήμανσης και vii) αυτόματο σύστημα κατάσβεσης INERGEN.
Ο ΕΟΦ διαθέτει δύο πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας, ένα για τη
Κεντρική Εγκατάσταση και τους Αποθηκευτικούς Χώρους και ένα για την Αίθουσα
Εκδηλώσεων, που ισχύουν έως 09/04/2024. Επίσης, διαθέτει τα αντίστοιχα βιβλία ελέγχου.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
1) Να διενεργείται ο προδιαγραφόμενος έλεγχος και η συντήρηση των μέσων ενεργητικής
πυροπροστασίας, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και υπεύθυνες δηλώσεις, με τρόπο
ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Να εξασφαλίζεται η εφαρμογή
των μέτρων και μέσων πυρασφάλειας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη
(ενεργητικής) πυροπροστασίας με ΧΠΕ 126627 που είναι διαθέσιμη στους υποψήφιους
Αναδόχους. Να τηρούνται όλες οι σχετικές Πυροσβεστικές Διατάξεις και Κανονισμοί
Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα δύο(2) ετών.
2) Να προμηθευτεί ο ΕΟΦ πυροσβεστικό υλικό. Το είδος, οι ποσότητες με τις
προδιαγραφές τους αναφέρονται στο πίνακα του κεφαλαίου (Β.2.1) των τεχνικών
προδιαγραφών.
3) Να γίνει προμήθεια μετά των απαιτούμενων υπηρεσιών τοποθέτησης συστήματος
πυρανίχνευσης καπνού συμβατικού τύπου σε ισόγειο κτίριο του Τμήματος Γενικού
Αρχείου του ΕΟΦ, εμβαδού 85,00 τμ περίπου, σύμφωνα με τη περιγραφή στο
κεφ.(Β.2.2) της τεχνικής περιγραφής.
4) Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και όπου
αλλού απαιτείται, για την ενημέρωση του φακέλου της ισχύουσας μελέτηςπιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας, ώστε να συμπεριληφθούν το
προβλεπόμενο σύστημα πυρανίχνευσης του χώρου Τμήματος Γενικού Αρχείου, το
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5)

6)

7)

8)

υφιστάμενο σύστημα πυρανίχνευσης στην Αίθουσα Εκδηλώσεων και το αυτόματο
σύστημα κατάσβεσης INERGEN.
Να γίνει εγγράφως αντιπαραβολή της υφιστάμενης κατάστασης ώστε να είναι σε πλήρη
συμμόρφωση με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας.
Σημειώνεται ότι όλοι οι πυροσβεστήρες των χώρων του ΕΟΦ στη Λεωφ. Μεσογείων,
είναι ελεγμένοι και καταγεγραμμένοι στο βιβλίο/μητρώο εργασιών κατά ΚΥΑ 618/43 &
σύμφωνα με την 11710 Φ. 702.9 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Να καταθέσει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του ΕΟΦ αναλυτική Τεχνική Έκθεση, για
την κατάσταση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά την έναρξη και
κατά τη λήξη της σύμβασης, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της
παρούσας.
Να τηρείται και να ενημερώνεται βιβλίο συμβάντων (Log Book) και το Βιβλίο Ελέγχου
συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας των
κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΦ, σύμφωνα με τη ΠΔ 12/2012, όπως ισχύει.
Επικόλληση οδηγιών χρήσης των συστημάτων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
• Μόνιμη εγκατάσταση πυρανίχνευσης με
 δύο κεντρικούς πίνακες που επικοινωνούν, της Bentel mod:J424, πιστοποιημένοι
κατά EN54 part 2&4 με 31 ενεργές ζώνες που καλύπτουν ανιχνευτές ιονισμού της
Menvier series 700 και θερμοδιαφορικούς της System sensor mod:2451.
 Δύο πίνακες της Menvier mod: FP 9500 και FP 900 με συνολικά 7 ζώνες και
ανιχνευτές εκρηκτικών μειγμάτων της Menvier MGD8023.
 ένα πίνακα της Orion με 6 συμβατικούς πυρανιχνευτές στην Αίθουσα Εκδηλώσεων.


Δύο μόνιμα συστήματα κατάσβεσης INERGEN με τους ανιχνευτές και 3 συνολικά φιάλες
πυρόσβεσης INERGEN.

• Δύο δεξαμενές νερού που τροφοδοτούνται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, μέσω
φλοτεροδιακόπτη, με μόνιμο
αντλητικό
σύστημα πυρόσβεσης (ηλεκτροκίνητη,
πετρελαιοκίνητη και jockey), το οποίο τροφοδοτεί 30 πυροσβεστικές φωλιές.
• Φορητοί Πυροσβεστήρες:
α. ξηρής σκόνης:

58 φορητούς των 6 kgr, + 14 ακόμη σε χώρο του ΕΟΦ στη
Παλλήνη, 19ο χλμ Λ.Μαραθώνος.
13 φορητούς των 12 kgr ,
2 τροχήλατους των 50 kgr και 25 kgr αντίστοιχα,
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4 οροφής των 12 kgr, όλοι ξηράς κόνεως και
β. διοξειδίου του άνθρακα:

25 φορητούς των 5 kgr + 2 ακόμη σε χώρο του ΕΟΦ στη
Παλλήνη, 19ο χλμ Λ.Μαραθώνος
και επιπλέον, τους πυροσβεστήρες που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας :
Ένα (1) τροχήλατο των 50 kgr ξηράς κόνεως
Δύο (2) CO2 2kgr
• 9 πυροσβεστικοί σταθμοί


Επίσης, διαθέτει μία αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα



Περίπου 85 φωτιστικά ασφαλείας παλαιού τύπου.
Σημάνσεις ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής.



Β)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
(ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Β.1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου επικεντρώνονται στην πρόληψη βλαβών και στην
απρόσκοπτη λειτουργία των ανωτέρω υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και των
προβλεπόμενων από τη παρούσα τεχνική περιγραφή, ώστε να τηρούνται η έκθεση
επιθεώρησης του Πυροσβεστικού Σώματος και η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας για
τις εγκαταστάσεις αυτές, οι πυροσβεστικές διατάξεις, νόμοι και κανονισμοί όπως
ισχύουν, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Η προληπτική-τακτική συντήρηση περιλαμβάνει ενδεικτικά :
α) Έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης & αναγγελίας

πυρκαγιάς
Η συντήρηση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης & αναγγελίας
πυρκαγιάς , πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ : 54-14, όπου ορίζονται όλοι οι
επιμέρους έλεγχοι και η περιοδικότητα των ελέγχων.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες
συντήρησης :

Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης
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Έλεγχος κανονικής λειτουργίας συστήματος
Δοκιμή της λειτουργίας των μπουτόν και ανιχνευτών
Έλεγχος της λειτουργίας κάθε σειρήνας και ότι ηχούν σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου
και δοκιμή της επανάταξης (reset) στον πίνακα
Έλεγχος της σύνδεσης των μπαταριών και του αυτομάτου φορτιστή
Δοκιμή λειτουργίας των συσσωρευτών
Αντικατάσταση των μπαταριών συσσωρευτών όπου απαιτείται (όπου υπάρχει
περιορισμένος χρόνος εκφόρτισης)
Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με
τεχνητό τρόπο
Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν γίνει κατασκευαστικές αλλαγές
και ότι όλοι οι ανιχνευτές και οι λοιπές συσκευές του συστήματος είναι κανονικά
στην θέση τους και έλεγχος και εντοπισμός ασύνδετων συσκευών και
αποκατάσταση αυτών
Έλεγχος κάθε ανιχνευτή μεμονωμένα για την κατάσταση και λειτουργία του
που περιλαμβάνει αφαίρεση καπακιών από αυτόν και έλεγχο όλων των σημάτων
τους ως προς την άφιξη τους στον κεντρικό πίνακα και ως προς τον
σχηματισμό σωστών βρόγχων και αντικατάσταση κατεστραμμένων
Έλεγχος όλων των συνδέσεων καλωδίων σε όλες τις συσκευές και τον πίνακα για
περιπτώσεις ανοικτού κυκλώματος, βραχυκυκλώματος και αποκατάσταση αυτών
Επιθεώρηση Σειρήνων/Φλας
Έλεγχος διαδικασίας Συναγερμού
Συντήρηση - καθαρισμός όλων των συσκευών
Πιθανή αντικατάσταση φθαρμένων - κατεστραμμένων συσκευών (ανιχνευτών,
κομβίων, κλπ.) έως 15 τεμάχια, με κόστος του αναδόχου. (σύμφωνα με το Εθνικό
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54 – υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή απαραίτητη)
Πιθανώς επαναπρογραμματισμός των πινάκων
Έκδοση των απαιτούμενων δελτίων συντήρησης και συμπλήρωση βιβλίου
συμβάντων
καθώς και κάθε επιπλέον απαραίτητη εργασία , για την ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του παραπάνω μόνιμου συστήματος πυροπροστασίας, σύμφωνα με
το ισχύον πλαίσιο.

β) Έλεγχος και συντήρηση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων

Η συντήρηση του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων
πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ : 54-14, όπου ορίζονται όλοι οι επιμέρους
έλεγχοι και η περιοδικότητα των ελέγχων.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες
συντήρησης:

Έλεγχος διασύνδεσης με ηλεκτροβάνες.

Έλεγχος και καθαρισμός των αισθητηρίων.
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Έλεγχος των επιπέδων ανίχνευσης.
Calibration των ανιχνευτών.
Επαναφορά ανιχνευτών στο zero point.
Έλεγχος ημερομηνίας λήξης αισθητηρίων
Έλεγχος ημερομηνίας λήξης αισθητηρίων και αντικατάσταση έως 4 τεμάχια, με
κόστος του αναδόχου, σε περίπτωση που αυτή παρέλθει.
Έλεγχος πίνακα ανίχνευσης αερίων
καθώς και κάθε επιπλέον απαραίτητη εργασία , για την ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του παραπάνω μόνιμου συστήματος πυροπροστασίας, σύμφωνα με
το ισχύον πλαίσιο.

γ) Έλεγχος-συντήρηση των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσηςINERGEN

Η συντήρηση των αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης INERGEN πρέπει να
ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ : 54, όπου ορίζονται όλοι οι επιμέρους έλεγχοι και η
περιοδικότητα των ελέγχων.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες
συντήρησης:
γi. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
• των κεντρικών μονάδων κατάσβεσης συμβατικής Τεχνολογίας
• των συσσωρευτών των κεντρικών μονάδων (αντικατάσταση όπου απαιτείται)
• των ανιχνευτών καπνού και των θερμοδιαφορικών ανιχνευτών, με πιθανή
αντικατάσταση φθαρμένων - κατεστραμμένων συσκευών (ανιχνευτών, κομβίων,
κλπ.)
(σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54 – υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή
απαραίτητη)
• των υαλόθραυστων κομβίων ενεργοποίησης και ακύρωσης
• των σειρήνων / των φωτεινών σημάτων
• των κουδουνιών προσυναγερμού
• των εξαρτώμενων φωτιστικών ασφαλείας
• της εν γένει καλής λειτουργίας των συστημάτων

•
•
•
•
•
•
•

γii. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INERGEN - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Έλεγχος πληρότητας των φιαλών (σε κατασβεστικό υλικό)
Οπτικός έλεγχος των φιαλών & των βαλβίδων τους
Οπτικός έλεγχος ακροφυσίων
Οπτικός έλεγχος του υδραυλικού δικτύου διανομής κατασβεστικού υλικού
Έλεγχος μηχανισμών ενεργοποίησης
Έλεγχος συνδέσεων του συστήματος
Την αναγόμωση των φιαλών
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καθώς και κάθε επιπλέον απαραίτητη εργασία, για την ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του παραπάνω μόνιμου συστήματος πυροπροστασίας, σύμφωνα με το
ισχύον πλαίσιο.

δ) Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας

Η συντήρηση του εξοπλισμού του συστήματος φωτισμού ασφαλείας , πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κάτωθι εργασίες συντήρησης :








Οπτικός έλεγχος των φωτιστικών σωμάτων φωτισμού ασφάλειας των οδεύσεων
διαφυγής, καθώς και κάθε συσκευής, οργάνου ή εξαρτήματος που απαρτίζει την
εγκατάσταση (λαμπτήρες, κλπ).
Έλεγχος του δικτύου για περιπτώσεις ανοικτού κυκλώματος, βραχυκυκλώματος και
αποκατάσταση αυτών.
Έλεγχος και εντοπισμός ασύνδετων φωτιστικών σωμάτων και αποκατάσταση
αυτών.
Αντικατάσταση λαμπτήρων (όπου απαιτείται και είναι εφικτό και κρίνεται τεχνικά
ορθό) και αντικατάσταση μπαταριών (όπου απαιτείται και είναι εφικτό και κρίνεται
τεχνικά ορθό). Ειδάλλως, θα προσφερθεί κόστος υπηρεσίας αντικατάστασης
φωτιστικών ασφαλείας με νέα, με λάμπες LED.
καθώς και κάθε επιπλέον απαραίτητη εργασία , για την ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του συστήματος φωτισμού ασφαλείας.

ε) Έλεγχος και συντήρηση του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου

Η συντήρηση του μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου, που περιλαμβάνει
δεξαμενή νερού, πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα , δίκτυο σωληνώσεων με
πυροσβεστικές φωλιές, πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ), τις υπ.
αποφάσεις (ΦΕΚ 2434Β,12-9-2014) και ΠΔ όπως ισχύουν.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες
συντήρησης :

Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων - υλικών - εξαρτημάτων - συσκευών που
απαρτίζουν τα δίκτυα, αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων π.χ. στηριγμάτων
αυτών κλπ. και πιθανή προμήθεια και εγκατάσταση νέων σε περίπτωση που
βρεθούν ελλείψεις έπειτα από γραπτή προσφορά.

Οπτικός έλεγχος όλων των πυροσβεστικών φωλεών και συμπλήρωση μέχρι 4 εξ
αυτών, σε περίπτωση που βρεθούν ελλείψεις.

Οπτικός έλεγχος όλων των πυροσβεστικών σταθμών και συμπλήρωση μέχρι 4 εξ
αυτών, σε περίπτωση που βρεθούν ελλείψεις.

Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή αυτόματων πυροσβεστικών συγκροτημάτων
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συμπεριλαμβανομένων
των
αντλιών
(jockey,
ηλεκτροκίνητης,
και
πετρελαιοκίνητης), βανών, αντεπίστροφων βαλβίδων, συνδέσμων, συσσωρευτών,
πιεσοστατών, ηλεκτρικών πινάκων, κλπ, και πιθανής αντικατάστασης φθαρμένων
τμημάτων αυτών έπειτα από γραπτή προσφορά.
Έλεγχος – συμπλήρωση αν απαιτείται – υγρών μπαταρίας, φόρτιση ή αντικατάσταση
μπαταρίας (όπου απαιτείται)
Έλεγχος διαρροών, αποκατάσταση
Έλεγχος – συμπλήρωση αν απαιτείται – λαδιού αντλιών ή αντικατάσταση
Έλεγχος καυσίμου πετρελαίου, συμπλήρωση ή αντικατάσταση καυσίμου
Λίπανση όλων των μερών όπου απαιτείται
Έλεγχος πυροσβεστικών δεξαμενών νερού, λειτουργία αισθητήρων και διακοπτών
στάθμης, διατάξεων πληρώσεως και λοιπά
Έλεγχος εκκίνησης με διακοπή ρεύματος, συντήρηση μίζας
Δοκιμή λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα, πετρελαιοκινητήρα και βοηθητικού
ηλεκτροκινητήρα (jokey)
Μετά το πέρας της συντήρησης θα εκτελεστεί δοκιμή υπό πίεση όλου του
δικτύου σωληνώσεων για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση διαρροών, έπειτα
από γραπτή προσφορά.
καθώς και κάθε επιπλέον απαραίτητη εργασία για την ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία των παραπάνω μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, σύμφωνα με
το ισχύον πλαίσιο.

στ) Έλεγχος πυροσβεστήρων

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες που προβλέπονται στην
Κ.Υ.Α. 618/43 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης ΦΕΚ Β’ 52/20-01-05 και
17230/671/2005 στο παράρτημα III και στα παραρτήματα IV, V και VI (λεπτομερείς
διαδικασίες συντήρησης), όπως ισχύει.
ζ)

Σήμανση ασφαλείας

Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει με δικό του κόστος, όπου υπάρχουν ελλείψεις και μετά
από έγκριση του Τμήματος Δ/κης Μέριμνας, σήμανση ασφαλείας. Τα σήματα
(πινακίδες) εγκαθίστανται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά
σύμβολα – Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας»,
όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α ́
67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK».

Β.2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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1. Τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές προμήθειας Πυροσβεστικού υλικού
ΕΙΔΟΣ
πυροσβεστήρας
πυροσβεστήρας

φακός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2kgr CO2 ME έξοδο από το
πλάι και μακριά χοάνη
πιστοποιημένο
Τροχήλατος ξηρής σκόνης
50kgr ABC με λάστιχο
εκτόξευσης
υλικού.
Πιστοποιημένος
Φορητός αντιεκρηκτικού
τύπου
(ενδεικτικά
κατηγορίας
EEx e ib II C T4− ζώνες 1 και
2, ελάχιστης κατηγορίας
προστασίας
IP65,
με
επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες Ni−Cd, για
ελάχιστη λειτουργία πέντε
(5) ωρών, με ηλεκτρικό
φορτιστή)
και
να
συνοδεύονται από
οδηγίες
χρήσης
στα
ελληνικά.

ΤΕΜΑΧΙΑ
2

1

4

2. Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας μετά τοποθέτησης συστήματος
πυρανίχνευσης
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο, από την υπογραφή
της σύμβασης, συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης καπνού, στο ισόγειο βοηθητικό κτίριο
των εγκαταστάσεων του ΕΟΦ (Τμ. Γεν. Αρχείου), εμβαδού 85,00 τμ περίπου.
Το σύστημα θα περιλαμβάνει:
 Συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης, πιστοποιημένο κατά ΕΝ 54 part 2-4
 Μπαταρίες για τον πίνακα πυρανίχνευσης, όσες απαιτούνται.
 Ανιχνευτές καπνού συμβατικού τύπου, με βάση, τουλάχιστον 8 τεμάχια.
 Δύο φαροσειρήνες συμβατικού τύπου ( η μία εκ των οποίων, να βρίσκεται σε
κοντινή απόσταση από τον χώρο υποδοχής του κεντρικού κτιρίου, έτσι ώστε να
γίνεται αντιληπτή από τους φύλακες τυχόν αναγγελία πυρκαγιάς)
 Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, δύο τεμάχια.
Οι εργασίες τοποθέτησης πίνακα, ανιχνευτών, φαροσειρήνων, κομβίων, μπαταριών, όπως
και κάθε άλλη εργασία και υλικό απαραίτητο αλλά μη κατονομαζόμενο για την τοποθέτηση
του συστήματος, θα περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.
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Το σύστημα πυρανίχνευσης που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος, θα έχει τις απαιτούμενες
προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ΠΔ που ισχύουν και θα συμπεριλαμβάνεται για συντήρηση
στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Γ) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ


Για τις ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία οφείλει να ανταποκριθεί
εντός 4 ωρών το αργότερο, για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από επίσημη
ειδοποίηση από τον ΕΟΦ, μέσω FAX ή email.



Τηλεφωνική ανταπόκριση & τεχνική υποστήριξη των Συστημάτων τις μη εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τεχνικό υπηρεσίας, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Δ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης είναι διετής.

Ε) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α. Πρόγραμμα-πληρωμές υπηρεσιών – προμηθειών:

Όλοι οι επιμέρους έλεγχοι και η περιοδικότητα των ελέγχων για τη συντήρηση όλων
των μέσων και συστημάτων πυρασφάλειας, θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τα
πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΚΥΑ, τις ΠΔ κλπ, όπως ορίζονται και ισχύουν.
Τιμολόγια πληρωμής δεν θα εκδίδονται κατά το διάστημα των σαράντα ημερών πριν
και μετά την αλλαγή κάθε έτους.
Όσον αφορά τη συντήρηση/ αποκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης και
πυροσβεστικών μέσων κτιρίων ΕΟΦ για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ο Ανάδοχος εκδίδει
τιμολόγιο στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.
Ξεχωριστά, ο ανάδοχος θα εκδώσει ένα πρόσθετο παραστατικό για την πληρωμή της
παροχής της υπηρεσίας συντήρησης μόνο των πυροσβεστικών μέσων (φορητοί
πυροσβεστήρες και σύστημα ΙΝΕRGEN), τον Φεβρουάριο του 2021.

1ο εξάμηνο:
i.

Η συντήρηση των πυροσβεστικών συστημάτων.
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Ειδικά για τα πυροσβεστικά μέσα (φορητοί πυροσβεστήρες και σύστημα
ΙNERGEN) η συντήρηση θα γίνει από τον ανάδοχο στο άμεσο διάστημα μετά την
υπογραφή της σύμβασης και η πληρωμή τους θα γίνει αμέσως μετά τις σαράντα
ημέρες από την έναρξη του έτους.
ii.

Θα γίνει η προμήθεια του πυροσβεστικού υλικού. Ο ανάδοχος θα παραδώσει
και θα τοποθετήσει το πυροσβεστικό υλικό που περιγράφεται στον πίνακα του
κεφ. Β.2.1.

iii.

Θα γίνει εγγράφως η αντιπαραβολή της υφιστάμενης κατάστασης με την
εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας.

iv.

Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει τη συντήρηση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
αναλυτική Τεχνική Έκθεση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, για την κατάσταση
των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας. Η τεχνική αυτή έκθεση θα
περιλαμβάνει προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και
οικονομοτεχνικά στοιχεία. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και εντός τριάντα
(30) ημερών πριν την λήξη της σύμβασης. Επίσης είναι υποχρεωμένος να
αναρτήσει σε χώρο εμφανές, οδηγίες χρήσης και λειτουργίας τους.

v.

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και τοποθετήσει κατά τη διάρκεια δύο εργάσιμων
ημερών το συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης καπνού στο ισόγειο βοηθητικό
κτίριο των εγκαταστάσεων του ΕΟΦ (Τμ. Γενικού Αρχείου), όπως περιγράφεται
στη §Β.2.2.
Όλα τα υλικά (πίνακας, καλωδιώσεις, ανιχνευτές, φαροσειρήνες, κομβία,
μπαταρίες), όπως και κάθε άλλη εργασία και υλικό απαραίτητο αλλά μη
κατονομαζόμενο για τη τοποθέτηση του συστήματος, θα περιλαμβάνονται στις
υποχρεώσεις του αναδόχου.
Μετά το πέρας των εργασιών στους χώρους του ΕΟΦ, με ευθύνη του αναδόχου,
θα απομακρυνθεί κάθε άχρηστο υλικό και θα παραδοθούν καθαροί οι χώροι.

Θα εκδοθεί τιμολόγιο προμηθειών στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα υλικά μετά
της τοποθέτησης των παραγρ. (ii) και (v) όταν παραληφθούν και τοποθετηθούν.
Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 1ου εξαμήνου θα περιλαμβάνονται οι
υπηρεσίες της συντήρησης των παραγράφων (iii) & (iv) αφαιρούμενης της
συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες & σύστημα Inergen) για
τα οποία θα έχει εκδωθεί ένα ξεχωριστό τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας
συντήρησής τους στις αρχές του έτους 2021 (μέσα στον Φεβρουάριο).

2ο εξάμηνο:
vi.

Στο 2ο εξάμηνο από την υπογραφή της σύμβασης, θα προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του φακέλου της ισχύουσας μελέτης
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- πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας, ώστε να συμπεριληφθούν το
προβλεπόμενο σύστημα πυρανίχνευσης του χώρου Τμήματος Γενικού Αρχείου,
το υφιστάμενο σύστημα πυρανίχνευσης στην Αίθουσα Εκδηλώσεων και τα
συστήματα INERGEN.
vii.

Θα εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης όπως προδιαγράφονται στη παρούσα.
Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 2ου εξαμήνου θα περιλαμβάνονται οι
υπηρεσίες ενημέρωσης φακέλου της παραγρ. (vi) και της συντήρησης (vii).

3ο εξάμηνο:
Θα εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης όπως προδιαγράφονται στη παρούσα.
Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 3ου εξαμήνου θα περιλαμβάνεται η υπηρεσία
συντήρησης.

4ο εξάμηνο:
Θα εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης όπως προδιαγράφονται στη παρούσα.
Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 4ου εξαμήνου θα περιλαμβάνεται η υπηρεσία
συντήρησης.

β. Στο συνολικό τίμημα περιλαμβάνεται πέραν των ανωτέρω και τα ακόλουθα:






η ανταπόκριση σε συνολικά 24 έκτακτες κλήσεις για περιπτώσεις δυσλειτουργίας
των συστημάτων στο σύνολο των 24 μηνών με χρόνο απόκρισης 4 ώρες, χωρίς
πρόσθετη χρέωση, για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης από εξειδικευμένο
προσωπικό.
Υπογραφή ως συντηρητής, στα Βιβλία Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων
Ενεργητικής Πυροπροστασίας (ΠΔ 12/2012) και ενημέρωση του Βιβλίου συμβάντων.
Χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών για τους πυροσβεστήρες αλλά και το
σύστημα πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης.

γ. Ο συντηρητής υποχρεούται να παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες με ευθύνη και

δαπάνη του ιδίου, από τις εγκαταστάσεις του ΕΟΦ εντός 24ωρου από την ειδοποίηση
του και σε περίπτωση αργίας την αμέσως επόμενη εργάσιμη, θα τους παραδίδει και θα
τους τοποθετεί στις θέσεις επισήμανσης στον ίδιο χώρο εντός 48ωρου και τις εργάσιμες
μέρες.
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Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να
εξασφαλίζει στην υπηρεσία ίδια ποσότητα με δικούς του πυροσβεστήρες με αυτούς
που θα παραλαμβάνει σε όλη τη διάρκεια της συντήρησης. Οι πυροσβεστήρες θα
διακινούνται με τα απαραίτητα έγγραφα και θα παραλαμβάνονται με την αντίστοιχη
βεβαίωση καλής λειτουργίας ή ακαταλληλότητας καθώς και την περιγραφή των
εργασιών τυχόν ανταλλακτικών και το κόστος αυτών.
Θα φέρουν την απαραίτητη σήμανση βάσει της ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/13-1-2005) και
θα αναγράφουν τα στοιχεία ελέγχου και επανελέγχου.
Ο συντηρητής θα έχει αστική και ποινική ευθύνη για τη καλή λειτουργία τους.
Επίσης επισημαίνεται ότι ο ΕΟΦ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε εκπρόσωπο του
να ελέγξει το σύνολο ή μέρος των εργασιών συντήρησης ή να ζητήσει δειγματοληπτικό
έλεγχο ο οποίος θα γίνεται στους παραδιδόμενους προς χρήση πυροσβεστήρες
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές σε όποιο φορέα
ελέγχου κρίνει απαραίτητο για την διαπίστωση της ορθής συντήρησης των
πυροσβεστήρων.
δ. Η γνωστοποίηση μέσων επικοινωνίας (κινητού και σταθερού τηλεφώνου, fax, e-mail
κλπ.) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω ο
Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Οργανισμό.
ε. Όλες οι προγραμματισμένες συντηρήσεις και έλεγχοι θα εκτελούνται τις πρωινές ώρες
κατά τις ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή εξαιρουμένων των αργιών. Οποιεσδήποτε
εργασίες συντήρησης θα πρέπει να γίνονται με τρόπο που να μην διαταράσσεται η
εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως με το Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας. Η ακριβής ημερομηνία θα καθορίζεται σε συνεννόηση με τον
Οργανισμό.
στ. Υποχρεωτικά ο Ανάδοχος συμπληρώνει και υπογράφει το βιβλίο ελέγχου και
συντήρησης όπως προβλέπεται από την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2012, που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’/1794/6-6-2012) και
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1586/21-62013) - «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων». Η μη συμπλήρωση
του βιβλίου ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας θα ισοδυναμεί με την μη
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου
ζ. Με την έγγραφη διαβεβαίωση ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν, σύμφωνα με τα
παραπάνω πιστοποιητικά, θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από το Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας η εγκατάσταση στον υπεύθυνο αρχηγό πυρασφαλείας του
Οργανισμού.
η. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στο πέρας της συντήρησης, οι τελικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας των συστημάτων
πυροπροστασίας γίνονται από την ανάδοχο εταιρία, σύμφωνα με τεκμηριωμένες
οδηγίες, παρουσία του ΕΟΦ, που θα παραλάβει τα συστήματα σε πλήρη λειτουργία με
την έγγραφη διαβεβαίωση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα σχετικά πιστοποιητικά.
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Πρότυπα-Κανονισμοί-Οδηγίες-Πιστοποιήσεις
O Ανάδοχος θα ακολουθεί τις οδηγίες συντήρησης, εγκατάστασης και ρύθμισης του
κατασκευαστικού οίκου των συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Όλες οι εργασίες
θα εναρμονίζονται με τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα και τις πυροσβεστικές διατάξεις που
ισχύουν και αφορούν εργασίες συντήρησης, εγκατάστασης και ελέγχου αντίστοιχων
συστημάτων.
Επιπρόσθετα με τα πρότυπα και τις διατάξεις που έχουν προαναφερθεί, θα πρέπει
να τηρεί και να συμμορφώνεται απαρέγκλιτα με :
I. Πρότυπα:
Α. Συστήματα πυρανίχνευσης:
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού», όπως κάθε φορά
ισχύει.
B. Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς:
- τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11 «Εκκινητές συναγερμού χειρός» και
- ΕΛΟΤ EN 54−23: «Διατάξεις συναγερμού–Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε
φορά ισχύουν.
Γ. Προληπτικά μέσα πυροπροστασίας:
Γ (1) Φωτισμός ασφαλείας:
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρμογές Φωτισμού – Φωτιστικά Ασφαλείας», όπως κάθε
φορά ισχύει.
Γ (2) Σήμανση ασφαλείας:
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύμβολα – Χρώματα και ενδείξεις
ασφαλείας – Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν
υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α ́ 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την
σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία
92/58/EOK».
II.Πυροσβεστικές Διατάξεις και νομολογία :
Την υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξη με θέμα: «Προδιαγραφές μελέτης,
σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και
κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας» (ΦΕΚ
3149/Β/24-11-2014), όπως ισχύει.

ΣΤ) ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ΕΟΦ)
Αναφορά στον ανάδοχο συντήρησης εργασιών τροποποίησης στους
προστατευμένους χώρους από την ημερομηνία εγκατάστασης των συστημάτων.
Αναφορά στον ανάδοχο συντήρησης τροποποιήσεων σε συστήματα κλιματισμού.
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Αναφορά στον ανάδοχο συντήρησης εργασιών κατασκευής χωρισμάτων,
παραθύρων, συστημάτων εξαερισμού, κατασκευής θυρών, παραθύρων, ανοίγματα κλπ.
Η συντήρηση επιβαρύνεται με επιπλέον αμοιβή μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις :
-

Σε βλάβη του συστήματος οφειλόμενη σε επέμβαση τρίτου χωρίς την έγκριση του
αναδόχου.

-

Στην παράβαση των οδηγιών χρήσης του και την κακή μεταχείρισή του.

-

Σε καταστροφή ανταλλακτικού που έχει προέλθει από απρόβλεπτους παράγοντες
όπως : πλημμύρες, κεραυνούς, σεισμούς, πυρκαγιές, βανδαλισμούς, κόψιμο
καλωδίων από τρωκτικά, κλπ.

Ζ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης όσον

2.

3.

4.

5.

αφορά τον έλεγχο-δοκιμή όλων των συστημάτων πυροπροστασίας στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Οργανισμού, να συντάσσει έκθεση αντιμετώπισης
προβλημάτων-βλαβών και να υποβάλλει προτάσεις για αναγκαίες μετατροπές στο
Τμήμα Δ/κής Μέριμνας.
Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πυροσβεστικές
διατάξεις και πρότυπα που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα
τεχνικά χαρακτηριστικά, τον τύπο, και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Υποχρεούται να προβαίνει σε συνολικό έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων
ενεργητικής πυροπροστασίας του Οργανισμού. Διευκρινίζεται ότι η συντήρηση
αφορά κάθε τμήμα και υποσύστημα πχ. καλωδιώσεις, μπουτόν, ανιχνευτές,
συσσωρευτές, τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας, καθαρισμό-συντήρηση
πινάκων, αισθητήρων κλπ., που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κάθε
συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας.
Σε κάθε επίσκεψη συντήρησης-επισκευής του συνεργείου θα δηλώνεται ο αριθμός
ατόμων, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα και ο αρμόδιος επικεφαλής μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ
που θα έχει την επίβλεψη και τον γενικό συντονισμό των απαιτούμενων εργασιών.
Η υποβολή μετά από κάθε επέμβαση στις εγκαταστάσεις, Τεχνικού δελτίου Υπεύθυνη Δήλωση συντήρησης όπου θα περιγράφονται οι διενεργηθείσες εργασίες
και έλεγχοι ή τυχόν επισκευές, τα υλικά ή ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν
καθώς και προτάσεις που αφορούν τη ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Τα
δελτία συντήρησης θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο τεχνικό του αναδόχου και
θα προσκομίζονται στην ορισμένη αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών και στο
Τμήμα Δ/κης Μέριμνας του Οργανισμού.

Ανήκει στη Διακήρυξη 38/2020

20PROC007887123 2020-12-18
22
6. Η μη υποβολή των απαραίτητων δελτίων ή η καθυστέρηση αυτών πέραν των 20

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

ημερών, καθώς και η καθυστέρηση ανταπόκρισης σε έκτακτη βλάβη ή η μη
ολοκλήρωση της συντήρησης στις προβλεπόμενες προθεσμίες συνεπάγεται
αυτόματη λύση της σύμβασης και της συνεργασίας με τον ΕΟΦ.
Τα υλικά, ανταλλακτικά, που πιθανόν να απαιτηθούν και δεν περιλαμβάνονται στις
παρούσες απαιτήσεις της προληπτικής-τακτικής συντήρησης (κεφ. Β.1.«Τεχνικές
Προδιαγραφές Συντήρησης»), θα χρεώνονται χωριστά, κατά περίπτωση, μετά από
έγκριση του Οργανισμού. Τα προτεινόμενα υλικά θα περιγράφονται επαρκώς και
αιτιολογημένα σε πίνακα, ώστε ο ΕΟΦ να προβεί στην ορθή αγορά των ζητούμενων
πιστοποιημένων υλικών (πχ. εγκεκριμένα κατά ΕΝ, CE για εγκαταστάσεις
συστημάτων πυρανίχνευσης κλπ) προς αποφυγή λαθών. Σε περίπτωση μη ορθής
έγγραφης διατύπωσης η οποία οδηγήσει σε παρερμηνεία-παραπλάνηση και
λανθασμένη ενέργεια αγοράς υλικού, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος
αγοράς.
Διευκρινίζεται ότι η συντήρηση αφορά κάθε τμήμα και υποσύστημα πχ.
καλωδιώσεις, μπουτόν, ανιχνευτές, συσσωρευτές, τροφοδοτικά αδιάλειπτης
λειτουργίας, καθαρισμό-συντήρηση πινάκων, αισθητήρων κλπ., που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του κάθε συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας.
Κάθε μεταβολή – βελτίωση των εγκαταστάσεων θα γίνεται μετά από εντολή ή
έγκριση του Τμήματος Δ/κής Μέριμνας.
Θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες,
ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους
κανόνες της Επιστήμης, τους ισχύοντες Ελληνικούς - Ευρωπαϊκούς κανονισμούς,
διατάξεις και νόμους.
Θα συντάσσει και θα υποβάλει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, πρόγραμμα
αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών για την καλή κατάσταση και
λειτουργία των εγκαταστάσεων, με προσμέτρηση των εργασιών και πίνακα των
απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεσή τους.
Θα ενημερώνει ανελλιπώς τα βιβλία ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής
πυροπροστασίας ή και με όποιο άλλο τρόπο ορίζεται στη παρούσα για την
παρακολούθηση της λειτουργίας και επισκευών των εγκαταστάσεων.
Θα παραδίδει-καταθέτει, μαζί με το τιμολόγιο πληρωμής τα υπογεγραμμένα
Δελτία-Υπεύθυνες Δηλώσεις Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας στην αρμόδια
Επιτροπή για έλεγχο, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συντηρούμενου
εξοπλισμού, οι εργασίες, ανταλλακτικά και υλικά, καθώς και τυχόν παρατηρήσειςεπισημάνσεις.
Θα διευκολύνει χωρίς επιπλέον χρέωση, την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις
από εργολήπτες που τυχόν θα εκτελέσουν εργασίες στις εγκαταστάσεις ενεργητικής
πυροπροστασίας.
Υποχρέωση του Αναδόχου με την λήξη των συμβατικών του υποχρεώσεων είναι να
παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί και στο Τμήμα Διοικητικής
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Μέριμνας, τα μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας (ΜΣΕΠ) σε πλήρη και
άριστη λειτουργία, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης.
15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομολογία
ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες όρους.
16. Λοιπές υποχρεώσεις
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας, τις διατάξεις
και κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό
του Οργανισμού ή σε ασθενείς η σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων
προστασίας του περιβάλλοντος. Απαρέγκλιτη υποχρέωση αποτελεί και η τήρηση της
νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων, όπως αυτή ισχύει.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως είναι οι δαπάνες για την
μετακίνηση του προσωπικού του, δαπάνες συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή
μισθώσεις εργαλείων ή συσκευών ή οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δασμούς, ασφαλιστικές κρατήσεις
ή επιβαρύνσεις, δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν
γένει ζημιών σε προσωπικό του Οργανισμού ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή σε πράγματα
αυτών από οφειλόμενη σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του και τέλος για
γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του και εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
«Αξιολόγηση επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας»
1. Αντίγραφο της εν ενεργεία Βεβαίωσης Οικείου Επιμελητηρίου που να δηλώνει ότι
το αντικείμενο της επιχείρησης είναι σχετικό με τις προδιαγραφόμενες εργασίες του
παρόντος διαγωνισμού.
2. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι :
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών του έργου, των
προδιαγραφών εργασιών συντήρησης και των υποχρεώσεων αναδόχου και τα
οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα.
3. Πιστοποιητικό ISO 9001 σχετικά με την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση
συστημάτων πυρασφάλειας.
4. Βεβαίωση Συμμόρφωσης Αναγνωρισμένης Εταιρίας ή Πιστοποιητικό Έγκρισης
Αναγνωρισμένης Εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης
πυροσβεστήρων από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και οδηγίες της Π.Υ. (ΚΥΑ 618/43-17230/671).
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5. Πιστοποίηση του αρμοδίου ατόμου που πραγματοποιεί την συντήρηση και
αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης
σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52Β/2005) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ
17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218Β/2005).
6. Δύο τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της τελευταίας πενταετίας, από
άλλους φορείς, που αφορούν την ετήσια συντήρηση ιδίου τύπου εγκαταστάσεων
ενεργητικής πυροπροστασίας σε παρεμφερή κτίρια. Η βεβαίωση θα είναι
υπογεγραμμένη από την εντεταλμένη αρχή του Φορέα συνεργασίας.
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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: 213 2040444
- Ηλεκτρ. 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 πυροσβεστικού εξοπλισμού (cpv: 35111000-5), προμήθεια
συμβατικού συστήματος πυρανίχνευσης μετά των απαιτούμενων υπηρεσιών
τοποθέτησης (cpv: 31625100-4), αναθεώρηση πιστοποιητικών (cpv: 79132000-8) και
ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης φορητών, μόνιμων και λοιπών μέτρων & μέσων
(ενεργητικής) πυροπροστασίας του ΕΟΦ (cpv: 50413200-5),
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007817192
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Ανήκει στη Διακήρυξη 38/2020

20PROC007887123 2020-12-18
26
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:

Απάντηση:
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[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

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

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, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:
Ανήκει στη Διακήρυξη 38/2020

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) [ ]
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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»)xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxviii:

Ανήκει στη Διακήρυξη 38/2020

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
[] 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
ασφάλισηςxix, 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): xxi
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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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 αναφέρονταιxxii, 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 δωρεάνxxiii.
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.
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.
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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
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)
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xviii

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xix
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).
xx
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
xxi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxiii
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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