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ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                                 Υποδιεύθυνση Προµηθειών ΕΑΣ 
                                                                                     Τηλέφωνο : 210 9799369, 353 
                                                                                      Fax : 210 9718932 
                                                                              Υµηττός, 20/11/2017 

    
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΒΕΕ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  – ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Λ. Ηλιουπόλεως 1, ΤΚ 17236 Υµηττός 
Τηλέφωνο:  
Φαξ:  
e-mail:  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

http://simap.europa.eu/enotices 

www.eas.gr 

https://diavgeia.gov.gr 

ΤΥΠΟΣ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης 
Κύρια ∆ραστηριότητα: Άµυνα  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 24600000-0 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εκποίηση εκρηκτικών υλών  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  € 239.352,53 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΧΙ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς 
όρους της διακήρυξης 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ανοικτή διαδικασία (άνω των ορίων) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03 Ιανουαρίου 2018 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κεντρική ∆ιοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος 
Ηλιουπόλεως 1, 17236 Υµηττός (Γραφείο 
∆ιακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος) 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την εποµένη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.  

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

«ΕΑΣ»  Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1 
03 Ιανουαρίου 2018 

ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ 
ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Οι οικονοµικοί φορείς που έχουν 
υποβάλλει προσφορά ή οι νόµιµοι 
εκπρόσωποί τους.  

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Κεντρική ∆ιοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος 
Ηλιουπόλεως 1, 17236 Υµηττός (Γραφείο 
∆ιακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

23  Νοεµβρίου 2017 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33/Κ∆/2017 
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ΣΧΕΤ:   α.   Π∆ 128/2016 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 
2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου περί της διαθεσιµότητας στην αγορά και του ελέγχου των 
εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)» 

             β.   ΚΥΑ 3329/1989 « Κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση 
σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών» 

             γ.   Ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, 
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» 

             δ.   Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 

 1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν στο ισχύον νοµοθετικό 
πλαίσιο για τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών και τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο 
∆ηµόσιο, 
 Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ιαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών, συνολικού 
προϋπολογισµού διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και 
πενήντα τρία λεπτά (€ 239.352,53). 

Χάριν συντοµίας η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» στο εξής 
για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισµού θα αναφέρεται ως «ΕΑΣ». 

2.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική ∆ιοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος 
Ηλιουπόλεως 1, Υµηττός (Γραφείο ∆ιακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος),µε 
καταληκτική ηµεροµηνία την 03 Ιανουαρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ. 

3. Προσφορές που τυχόν κατατεθούν µετά την παρέλευση της παραπάνω 
προθεσµίας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 

4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03 Ιανουαρίου 2018 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.15 π.µ. από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.  

5. Περίληψη της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού αναρτάται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο διαδικτυακό ιστότοπο του 
Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και δηµοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο. Το πλήρες σώµα 
της διακήρυξης καθώς και περίληψη αυτής αναρτώνται στην επίσηµη  ιστοσελίδα της 
«ΕΑΣ» (www.eas.gr) 

6. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλαµβάνει αντίγραφο της διακήρυξης 
του ∆ιαγωνισµού από τα γραφεία της Κεντρικής ∆ιοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος 
Ηλιουπόλεως 1, 172 36 - Υµηττός και συγκεκριµένα από την Υποδιεύθυνση 
Προµηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 9799369, fax 210 
9718932,) κατά τις ώρες  8:00 πµ. – 15:00 µµ., καθώς και από την επίσηµη ιστοσελίδα 
της «ΕΑΣ» (www.eas.gr). 

7. Οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι όταν θα παραλαµβάνουν το 
αντίγραφο της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού να ενηµερώνουν το αρµόδιο γραφείο της 
Υποδιεύθυνσης Προµηθειών της «ΕΑΣ», µε τα στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, fax, e-mail,). Την ίδια υποχρέωση έχουν όσοι ενδιαφερόµενοι θα 
παραλάβουν τους όρους της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού από την επίσηµη ιστοσελίδα 
της «ΕΑΣ».  

8. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές  απαντήσεις εκ µέρους της «ΕΑΣ». 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
∆ΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Ακαδηµίας 7, ΤΚ 10671, Αθήνα, τηλ.: 2103387104, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 33/Κ∆/2017 
 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού  
 

Η εκποίηση των υλικών της παρούσας διακήρυξης θα διενεργηθεί µε ανοικτή διαδικασία 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
µόνο βάσει τιµής.  
 
Άρθρο 2 
Προσδιορισµός Εκποιούµενων Υλικών  
 
1. Τα προς εκποίηση υλικά αναλυτικά περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 
εκποιούµενων υλικών στο συνηµµένο Παράρτηµα Ζ, στοιχείο αναπόσπαστο της 
παρούσας διακήρυξης. Η περιγραφή των υλικών (ποσοτική και ποιοτική) είναι 
ενδεικτική και δεν δεσµεύει επ’ ουδενί  την «ΕΑΣ». 

2. Τα υλικά βρίσκονται στους οριζόµενους χώρους εκποιήσεως σε διάφορους τύπους 
εναποθήκευσης, συσκευασµένα ή µη, σε κλειστό χώρο ή ύπαιθρο και εκποιούνται σε 
οποιαδήποτε κατάσταση και αν ευρίσκονται.  
 
3. Οι οικονοµικοί φορείς έχουν δικαίωµα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της «ΕΑΣ» 
που έχουν στην κατοχή τους τα υλικά και να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και µε δικά τους 
µέσα, τα υλικά που τους ενδιαφέρουν.  
 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν αµφισβητήσεις 
εγειρόµενες µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού για, κρυµµένα ή µη, ελαττώµατα, 
ελλείψεις ή ιδιότητες και γενικά πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα των κατακυρωθέντων 
υλικών, καθ’ όσον οι οικονοµικοί φορείς µπορούν ελεύθερα και ακώλυτα µέχρι της 
προηγούµενης ηµέρας του διαγωνισµού να ελέγξουν και να διαπιστώσουν την ποιοτική 
και γενικά όλη την κατάσταση των προς εκποίηση υλικών.  
 
5. Επισκέψεις µπορούν να πραγµατοποιούνται εργάσιµες ηµέρες και κατόπιν 
συνεννόησης µε τον κ. Αντάρτη Αλέξανδρο τηλ. 210 9799834 και 22920 63110-1. 
 
6. Εφόσον πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού εκποιήσεως υλικών ανοιχτούν οι 
συσκευασίες των προς εκποίηση υλικών από τους ενδιαφερόµενους, αυτοί 
υποχρεούνται να επαναφέρουν αυτά στην προηγούµενη κατάσταση τους µε δαπάνες 
τους.  
 
Άρθρο 3 
∆ικαιούµενοι  Συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που περιλαµβάνονται στις 
περιπτώσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. Η συµµετοχή των ανωτέρω στο 
διαγωνισµό δύναται να γίνει απευθείας ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω 
εµπορικών αντιπροσώπων.  

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 
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υποβολή προσφοράς. Η ένωση ή προσωρινή σύµπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο, 
εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση και εφ’ όσον  η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση αυτής. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, κατατίθεται κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται από τους οικονοµικούς φορείς, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη και  όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της 
ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 19 του Ν. 441/2016. 

 Άρθρο 4 
Εγγυήσεις 

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε 
το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆ υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 2% της προϋπολογιζόµενης αξίας, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σε 
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη του διαγωνισµού, το 
ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογιζόµενης αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, του/των προσφερόµενου/ων ειδών.  

 2. Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής. Το ύψος της εγγυητικής 
καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και θα 
είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο στην παρούσα, Παράρτηµα Ε. 
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον «Ανάδοχο» µετά την 
ολοκλήρωση της Σύµβασης και την καλή εκτέλεση των όρων αυτής. 

 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 5 
Περιεχόµενο Προσφορών 
 
1. Οι προσφορές να συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και να κατατεθούν µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει 
όλα όσα καθορίζονται σε αυτή. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος θα περιέχει δύο (2) επί µέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή:  

Α. Το φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος θα περιέχει  
όλα τα απαιτούµενα σύµφωνα µε το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016, δηλαδή:  

(α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προµήθειας  (ΕΕΕΠ) κατάλληλα συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β.  

(β)  Την εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για κάθε οικονοµικό φορέα και την 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ποσοστό που του αναλογεί.  

Β. Το φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»: 

     (α)  Περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντα  

     (β)  Η οικονοµική προσφορά δίδεται σε ευρώ και ανά µονάδα µέτρησης, όπως 
καθορίζεται στο Παράρτηµα Ζ (Πίνακας εκποιούµενων υλικών), µη 
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συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για παραλαβή των υλικών από τον τόπο διάθεσής των 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.  

 
2. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος καθώς και οι εσωτερικοί φάκελοι πρέπει να φέρουν 
την ένδειξη: 

 
 

«ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/Κ∆/2017 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/01/2018 ώρα 11.15 π.µ. 

 

3. Όλοι οι φάκελοι αναγράφουν τα «στοιχεία του υποψήφιου» όπως επωνυµία, πλήρη 
διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
του υποψήφιου Ανάδοχου. Σε περίπτωση Ένωσης  πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 
επωνυµία, διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών του.  

4. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

5. Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 
στην αρχή της Προσφοράς.  

6. Η Αναθέτουσα αρχή, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών µπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα 
ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 102 
του Ν. 4412/2016. 

7.  Η Αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών δύναται να προβεί σε απόρριψη προσφοράς σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 6 
Κατάθεση Προσφορών 
 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική ∆ιοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος 
Ηλιουπόλεως 1, Υµηττός (Γραφείο ∆ιακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος),µε 
καταληκτική ηµεροµηνία την 03 Ιανουαρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ. 

2. Προσφορές που τυχόν κατατεθούν µετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας 
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 
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3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί  την 03 Ιανουαρίου 2018 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.15 π.µ. από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού.  

4. Αντιπροσφορές δε λαµβάνονται υπόψη και απορρίπτονται από την επιτροπή του 
διαγωνισµού. 

5. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές. 

6. Η «ΕΑΣ» µπορεί να ζητήσει την αναβολή, την επανάληψη ή και τη µαταίωση του 
διαγωνισµού, χωρίς η ενέργειά της αυτή να δηµιουργεί δικαίωµα αποζηµίωσης υπέρ 
των µετασχόντων στο διαγωνισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 του 
Ν.4412/2016. 

Άρθρο 7 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών.  

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Άρθρο 8 
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών – Ανάδειξη Αναδόχου – Υποβολή 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης  
 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δηµοσία κατά την παραπάνω 
ηµέρα και ώρα από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού της 
«ΕΑΣ» παρουσία των παρευρισκόµενων διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν προσφορά ή 
νοµίµων ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, µε την παρακάτω διαδικασία: 

2. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, µονογράφονται δε από την παραπάνω επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Συγχρόνως µε την 
αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υπέβαλαν προσφορά σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
µονογράφονται και σφραγίζονται από την παραπάνω επιτροπή και τοποθετούνται σ' 
ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 
παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα 
που θα ορισθεί από αυτήν. 

4. Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και µε την ολοκλήρωση αυτού, αποστέλλει στο αρµόδιο όργανο της 
«ΕΑΣ» το πρακτικό της προς έγκριση και στη συνέχεια γνωστοποιεί επιµελώς στους 
προσφέροντες τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. 

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης δύναται να ασκηθεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 
127 και την παράγραφο 376 του Ν.4412/2016. 

6. Στη συνέχεια  και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου των ενστάσεων ή την 
εξέταση τυχόν ενστάσεων, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών, που κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί και ακολουθεί σχετική 
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ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Οι οικονοµικές προσφορές εκείνων των 
προσφερόντων που οι τεχνικές τους προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

7. Ακολουθεί αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονοµικών προσφορών, κατά την 
οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και το 
κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό και αφού 
διατυπώσει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, εισηγείται την ανάδειξη αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Το πρακτικό υποβάλλεται στο αρµόδιο όργανο 
της «ΕΑΣ»  προς έγκριση και λήψη της προβλεπόµενης απόφασης.  

8.  Τα αποτελέσµατα του ανωτέρω σταδίου, µετά την επικύρωση τους, κοινοποιούνται 
µε επιµέλεια στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης δύναται να ασκηθεί 
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 και την παράγραφο 376 του Ν.4412/2016. 

9. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου των ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν 
ενστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον/τους προσφέροντα/ντες, στον 
οποίο/οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας, η οποία δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτό/αυτούς να υποβάλει/ουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 
80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη µη ύπαρξη λόγω ν αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικά τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά περιγράφονται  στο Παράρτηµα ΣΤ της παρούσης.  
 
10. Τα δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα  ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η συνθήκη της Χάγης.  
 
11. Κατά την πρόσκληση για υποβολή και τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  
 
12. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή διενέργειας και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης. 
 
13. Όσοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
      
Άρθρο 9 
Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή σύµβασης 

Μετά την κατακυρωτική απόφαση, η «ΕΑΣ» ειδοποιεί τον/τους πλειοδότη/ες, ο/οι 
οποίος/οι είναι υποχρεωµένος/οι να έλθει/ουν στα Γραφεία της µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από τη στιγµή που θα ειδοποιηθεί/ούν και να υπογράψει/ουν σύµβαση. Η 
σύµβαση θα περιλαµβάνει βασικά τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα 
διακήρυξη. Μετά την υπογραφή της σύµβασης κανένα άλλο κείµενο, έγγραφο ή 
στοιχείο προγενέστερο θα ισχύει ή θα δύναται να ληφθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
υπόψη κατά την ερµηνεία των όρων της σύµβασης. Πριν την υπογραφή της σύµβασης 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  
(Υπόδειγµα εγγυητικής στο συνηµµένο Παράρτηµα Ε). 
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Άρθρο 10 
Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου – Κυρώσεις 
 
1.  Ο «Ανάδοχος» που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 
από αυτήν, καταπίπτει υπέρ της «ΕΑΣ» η εγγυητική συµµετοχής του, µε απόφαση της 
∆ιοικήσεως της «ΕΑΣ», ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Προµηθειών. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περίπτωση δ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο «Ανάδοχος» κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέλαβε τα υλικά στο 
συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  
 
3. Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος»  δεν παραλάβει όλη την ποσότητα, ή µέρος, των 
υλικών που ανέλαβε να παραλάβει µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται από τη 
σύµβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτηµα παράτασης  ή σε περίπτωση αθέτησης 
οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος  µε απόφαση της ∆ιοικήσεως 
της «ΕΑΣ», ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, κατά το άρθρο 74 του 
Ν.4412/2016. 
 
4.  Στον «Ανάδοχο» που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, µε απόφαση της 
∆ιοικήσεως της «ΕΑΣ», ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Προµηθειών, η οποία καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 
παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 α. Κατάπτωση ολικώς ή µερικώς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, κατά περίπτωση. 
       β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του «Πλειοδότη» από το σύνολο των 
προµηθειών της «ΕΑΣ». Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε περίπτωση επιβάλλεται µόνο 
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση και εισήγηση της 
αρµόδιας υπηρεσίας, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή 
εξηγήσεων. 
 
5. Ο «Ανάδοχος» δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν: 

α.  Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή δεν πραγµατοποιήθηκε το έργο µε ευθύνη της 
«ΕΑΣ». 

β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

6. Η µη επιβολή άµεσα από την «ΕΑΣ» των κυρώσεων του παρόντος δεν συνεπάγεται 
σε καµία περίπτωση παραίτηση της «ΕΑΣ» από τα δικαιώµατά της.  
 
Άρθρο 11 
Χρόνος – Τόπος Παραλαβής Εκποιούµενων Υλικών   

 
1. Ο «Ανάδοχος υποχρεούται να  παραλαµβάνει τα κατακυρωµένα σε αυτόν υλικά 
εντός των παρακάτω προθεσµιών.  
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2. Η παραλαβή των εκποιούµενων υλικών θα πρέπει να αρχίσει το συντοµότερο 
δυνατό και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 
και να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µηνών. 
 
3.  Ως τόπος παραλαβής των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της «ΕΑΣ» που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα Ζ. 
 
4. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα  
στα άρθρα 204 έως 209 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 12 
Κυρώσεις για Εκπρόθεσµη Παραλαβή Υλικών 

 
Αν τα υλικά παραληφθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι της λήξης  
του χρόνου παράτασης που του χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραλήφθηκε εκπρόθεσµα.  
 
Άρθρο 13 
Ανώτερη Βία 

1. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να γνωστοποιεί στην «ΕΑΣ» εγγράφως και εντός 10 
ηµερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, κάθε περίπτωση ανώτερης βίας η 
οποία προσδιορίζεται από το άρθρο 381 ΑΚ σαν γεγονός απρόβλεπτο και µη 
δυνάµενο να αποτραπεί δια άκρας επιµελείας και συνεπείας και να προσκοµίσει τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

2. Λόγους ανωτέρας βίας µπορεί να επικαλείται και η «ΕΑΣ».  

3. Λόγοι ανώτερης βίας θεωρούνται περιοριστικά γεγονότα που επιφέρουν αδυναµία 
εκτέλεσης του έργου εκ µέρους του «Πλειοδότη» µέσα στους συµβατικούς χρόνους 
και που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητά του.  

4. Ως λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται περιοριστικά: 

(α) Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 
«Αναδόχου» ή/και της «ΕΑΣ» . 

(β) Πόλεµος. 

(γ) Πυρκαγιά στην εγκατάσταση του «Αναδόχου» που να προκλήθηκε όχι από δική 
του ευθύνη ή της «ΕΑΣ». 

(δ) Πληµµύρα που έχει επιπτώσεις στην οµαλή λειτουργία της επιχείρησης του 

«Αναδόχου» ή της «ΕΑΣ». 

(ε) Σεισµός, συνέπεια του οποίου προκαλείται διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης του 
«Αναδόχου». 

(στ) Αποκλεισµός ∆ιεθνών και Εθνικών Μεταφορών. 

5. Μέσα σε 15 ηµέρες από την επέλευση του περιστατικού, που  συνιστά ανώτερη βία, 
ο «Πλειοδότης» υποχρεούται να υποβάλλει στην «ΕΑΣ» όλα τα απαιτούµενα έγγραφα 
των αρµόδιων Αρχών  για τη δικαιολόγηση της παράτασης εκτέλεσης του έργου, οπότε 
συζητείται από κοινού εάν θα συνεχισθεί ή όχι η σύµβαση. 
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Άρθρο 14 
Καταβολή τιµήµατος 

Η αξία των εκποιούµενων υλικών θα καταβάλλεται ΑΜΕΣΑ στο Λογιστήριο της «ΕΑΣ» 
µετά τη φόρτωση και ζύγιση κάθε τµηµατικής παραλαβής που θα πραγµατοποιείται και 
πριν την αποµάκρυνση του οχήµατος του «Αναδόχου» από τις εγκαταστάσεις της 
«ΕΑΣ». 

Άρθρο 15 
Εχεµύθεια  
   
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, 
συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των 
εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 
 
2. Λοιπά όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 16 
∆ωσιδικία  - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
Αρµόδια ∆ικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ «ΕΑΣ» και «Αναδόχου» 
θα είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας και εφαρµοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο ΈγγραφοΠρομήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
-
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2017/S 224-467174
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
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ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Σύντομη περιγραφή:
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
33/ΚΔ/2017

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• 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) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ 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 προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

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 διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 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 στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 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; 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.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

-12-



Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-16-



-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
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Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
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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, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας 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 Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 33/Κ∆/2017 
 

Άρθρο 1 
Απαιτούµενες άδειες  - ∆ιάθεση των εκποιούµενων υλικών  
 

1.    Ο «Ανάδοχος» πρέπει να κατέχει και προσκοµίσει όλες τις απαιτούµενες άδειες 
σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο για την παραγωγή, εµπορία και διάθεση σε 
κατανάλωση των εκποιούµενων υλικών. Πιο αναλυτικά: 

α.  Για τα υλικά 1, 2 και 3 του Πίνακα Εκποιούµενων Υλικών απαιτούνται άδειες 
παραγωγής και εµπορίας, καθώς και παραγωγικές δυνατότητες επεξεργασίας των 
συγκεκριµένων υλικών, σε περίπτωση που απαιτηθεί ποιοτική αναβάθµιση ή εν γένει 
επανεπεξεργασία για την ασφαλή διάθεση τους στην αγορά.  

 
β.  Για τα υλικά  4, 5 και 6 του Πίνακα Εκποιούµενων Υλικών απαιτούνται άδειες 

παραγωγής και εµπορίας των συγκεκριµένων υλικών, καθώς θα απαιτηθεί 
επανασυσκευασία τους καθώς και παραγωγικές δυνατότητες επεξεργασίας των 
συγκεκριµένων υλικών, σε περίπτωση που απαιτηθεί ποιοτική αναβάθµιση ή εν γένει 
επανεπεξεργασία για την ασφαλή διάθεση τους στην αγορά.  

 
γ. Άδεια για αποθηκευτική ικανότητα των εκποιούµενων υλικών σύµφωνα µε την 

ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία. 
 
2. Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο για την παραγωγή, εµπορία και διάθεση σε 
κατανάλωση από τον «Ανάδοχο» των εκποιούµενων υλικών θα πρέπει να ισχύσουν τα 
εξής:   

α. Να φέρουν επισηµάνσεις επί των συσκευασιών και οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
εντός αυτών (άρθρο 50 της ΚΥΑ 3329/1989 - ΦΕΚ 132 Β΄). 

 
β. Να διαθέτουν πιστοποιητικό CE σε ισχύ και να φέρουν τη σχετική σήµανση 

(άρθρο 5, 23, 24, 25 του π.δ. 128/2016 - ΦΕΚ  228 Α΄). 
 
γ. Να έχει εκδοθεί  Κωδικός Μονάδας Παραγωγής και να έχει σηµανθεί η ελάχιστη 

συσκευασία.  
 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 3329/1989, του Ν. 2168/1993 και του  
π.δ. 128/2016. 
 
Άρθρο 2 
Έξοδα  
 

1. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει τον «Ανάδοχο» και δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές 
εκκίνησης. 

2. Ο «Ανάδοχος» θα µεριµνά για τη φόρτωση και παραλαβή των υλικών που θα του 
κατακυρωθούν µε δικά του µέσα. Το κόστος για τη µεταφορά, ζύγιση, µέτρηση, 
εκφόρτωση  των υλικών και των λοιπών εξόδων, θα βαρύνουν τον «Ανάδοχο». 

3. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προβούν σε δειγµατοληψία µε 
δική τους επιβάρυνση. 
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Άρθρο 3 
Παράδοση Εκποιούµενων Υλικών  

 
1. Η παραλαβή των προς εκποίηση υλικών θα πραγµατοποιείται µε µεταφορικά µέσα 
του «Αναδόχου». 
 
2. Καµία παράδοση υλικών δεν ενεργείται προ της υπογραφής  σύµβασης. 
 
3. Η παράδοση των υλικών ενεργείται παρουσία προσωπικού της «ΕΑΣ» και του 
«Αναδόχου» ή εκπροσώπου αυτού µε σύνταξη και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. 
 
4. Η παράδοση του υλικού ενεργείται ύστερα από ζύγιση, η οποία γίνεται σε ιδιωτική ή 
δηµόσια γεφυροπλάστιγγα ή µέτρηση, τα δε έξοδα ζύγισης βαρύνουν τον «Ανάδοχο». 
 
5. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που θα βρεθεί τελικά, 
ακόµα και αν είναι µικρότερη από την ποσότητα που κατακυρώθηκε. 
 
6. Σε περίπτωση κατά την οποία η µετρούµενη ποσότητα βρεθεί µεγαλύτερη από την 
ποσότητα που κατακυρώθηκε, ο «Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει αυτή µέχρι και 
ποσοστού 15% επιπλέον από την κατακυρωθείσα. 
 
7. Ο «Ανάδοχος» µε δική του µέριµνα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την ασφαλή συσκευασία και µεταφορά των υλικών. Η φόρτωση θα γίνεται µόνο τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες και πάντα κατόπιν συνεννόησης. 
 
 
Άρθρο 4 
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

1. Ο «Ανάδοχος» είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα, το οποίο ήθελε τυχόν προκύψει 
στο απασχολούµενο προσωπικό τους που θα χρησιµοποιηθεί για τη συσκευασία, 
φόρτωση, διακίνηση, µεταφορά των εκποιούµενων υλικών, το οποίο πρέπει 
απαραίτητα να είναι ασφαλισµένο σύµφωνα µε το νόµο. 
2. Ο «Ανάδοχος» είναι υποχρεωµένος να δηλώνει στην Αναθέτουσα Αρχή τη µεταβολή 
οποιωνδήποτε στοιχείων. 
 
 
Άρθρο 5 
Λοιποί Όροι 
 
1. Ο «Ανάδοχος» δεν µπορεί να ζητήσει µείωση του τιµήµατος ή εξαίρεση, διαλογή ή 
εγκατάλειψη αζηµίως ορισµένων υλικών µε την αιτιολογία ότι έλαβαν χώρα αλλοιώσεις 
ή αλλαγές αυτών από το διαγωνισµό µέχρι την παράδοσή τους.  
 
2. Σχετικά µε τη διαχείριση και διάθεση των προς εκποίηση υλικών ισχύουν  οι 
διατάξεις των ΚΥΑ 3329/1989,  Ν.2168/1993 και Π∆ 128/2016.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 33/Κ∆/2017 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα                …………………………. 

(∆/νση οδός - αριθµός TK fax )        Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 

      ΕΥΡΩ. ………………………………… 

 

Προς 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 

Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 

Τ.Κ. 172 36 ΥΜΗΤΤΟΣ   

 

  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………  ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………(και 
ολογράφως)……………………………υπέρ  της εταιρείας ………………………∆\νση 
……………………………………………δια τη συµµετοχή  της εις το διενεργούµενο 
διαγωνισµό της …………για ………………………………………….., µε την υπ. αρ.   
………………δ\ξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας 
υποβληθεί  πριν  από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 

 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας.- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 33/Κ∆/2017 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός - αριθµός TK fax )          
                                                                Ηµεροµηνία έκδοσης   ………………                            
ΕΥΡΩ  ………………..  
Προς 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 
Τ.Κ. 172 36 ΥΜΗΤΤΟΣ   
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……………  ΕΥΡΩ   …….. 
 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……(…………………..) στο 
οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………µε το διακριτικό τίτλο ………………∆\νση:……………………………,  
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό 
……………………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για 
…………………………………(αρ.διακ/ξης………………..) και το οποίο ποσόν καλύπτει 
το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας  …………ΕΥΡΩ αυτής.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά 
ισχύ. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας.-(*) 

(*) Αυτός ο όρος αφορά µόνο στις τράπεζες που υπάγονται σ’ αυτή τη διάταξη.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ 

1. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 των Γενικών Όρων της παρούσας διακήρυξης, όπου 

καλούνται να υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή οι προσφέροντες στους οποίους 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση , έχουν ως εξής:  

 

 α. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου  ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά:  

  1)  Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και 

προσωπικών εταιρειών. 

  2)  Τον νόµιµο εκπρόσωπο στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών.  

β.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 

γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύρια και επικουρική ασφάλιση). 

δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 

παραγράφου 4β του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

ε. Βεβαίωση του οικείου επιµελητηρίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
α. Στις τιµές εκκίνησης δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. 
β. Επισυνάπτεται στη διακήρυξη πόρισµα επιτροπής αξιολόγησης των εκποιούµενων υλικών, ωστόσο οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

δύναται να προβούν σε δειγµατοληψία µε δικά τους έξοδα.  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ANFO 187.453 ΚΙΛΑ 55.982,84 € ή 

0,29865 €/ κιλό  

Σε  €/ κιλό  ΛΑΥΡΙΟ  

2. ANFO 262.350 ΚΙΛΑ 78.350,83 € ή 

0,29865€/ κιλό  

Σε  €/ κιλό  ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ  

3. Αµµωνιοδυναµίτιδα 199.956 ΚΙΛΑ 97.108,63 € ή 

0,48565 €/ κιλό 

Σε  €/ κιλό  ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ  

4. Ακαριαία 

θρυαλλίδα      

5gr/m PETN 

19.900 ΜΕΤΡΑ 1.860,65 € ή   

0,0935 €/ µέτρο 

Σε  €/ µέτρο  ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ  

5. Ακαριαία 

θρυαλλίδα      

10gr/m PETN 

20.000 ΜΕΤΡΑ 1.870,00  € ή     

0,0935 €/ µέτρο 

Σε  €/ µέτρο ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ  

6. Βραδύκαυστη 

θρυαλλίδα 

39.996 ΜΕΤΡΑ 4.179,58 € ή 

0,1045 €/ µέτρο 

Σε  €/ µέτρο  ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ  
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ : __________________________________________________________ 

ΑΦΜ: __________________________  ∆ΟΥ:_________________________________ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:     ________________________________________________________ 

(Οδός - Αριθµός ________________________________________________________ 

Πόλη - ΤΚ)        ________________________________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _________________________ ΦΑΞ: ___________________________ 

E-MAIL:    _____________________________________________________________ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) 

1. Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα Παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης 33/Κ∆/2017 δηλώνω ότι 

αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και προσφέρω τα παρακάτω υλικά στις 

έναντι αυτών αναγραφόµενες τιµές.  

2. Οι τιµές είναι σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ και θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

3. Οι τιµές των υλικών προσφέρονται σύµφωνα µε τον Πίνακα Εκποιούµενων Υλικών της 

διακήρυξης.  

4. Τόπος παραλαβής: Από το χώρο αποθήκευσης όπως αναγράφεται στον Πίνακα Εκποιούµενων 

Υλικών της διακήρυξης.  

5. Χρόνος Παραλαβής: Εντός της προθεσµίας που θα οριστεί. 

6. Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ για εκατό είκοσι (120) ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι την 03 Μαΐου 2018. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ  

 

 

 

                                                                                                                                        _______________________, _____/_____/2017 
                                                                                                                                                                          (Τόπος, ηµεροµηνία) 
 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    Ο προσφέρων 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                          (Υπογραφή και ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος,  
                                                                                                                                                                                 σφραγίδα εταιρείας) 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. ANFO 187.453 ΚΙΛΑ  €/ κιλό   ΛΑΥΡΙΟ 

2. ANFO 262.350 ΚΙΛΑ  €/ κιλό   ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ 

3. Αµµωνιοδυναµίτιδα 199.956 ΚΙΛΑ  €/ κιλό   ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ 

4. Ακαριαία θρυαλλίδα     

5gr/m PETN 

19.900 ΜΕΤΡΑ  €/ 

µέτρο  

 ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ 

5. Ακαριαία θρυαλλίδα     

10gr/m PETN 

20.000 ΜΕΤΡΑ  €/ 

µέτρο 

 ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ 

6. Βραδύκαυστη 

θρυαλλίδα 

39.996 ΜΕΤΡΑ  €/ 

µέτρο  

 ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ 


