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EΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ABEΕ
ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΑΒΕΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΒΟΣΝΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από 
τον τακτικό προϋπολογισμό και βαρύνει τη σχετική πίστωση 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Εγκαταστάσεις Εργοστασίου στη Βοσνία (βλ. άρθρο 3 
παρούσας)

ΤΌΠΟς  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Δερβενοχώρια Βοιωτίας , Πύλη Δερβενοχωρίων, Τ. Κ 19012

CPV  60000000-8 Υπηρεσίες μεταφοράς

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
7.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το ποσό 
των 9.300,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Άμεσα και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 21/02/2023  και ώρα 12:00

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έγχαρτη Υποβολή:
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένους φακέλους 
εντός των οποίων θα περιλαμβάνεται χωριστός 
σφραγισμένος φάκελος οικονομικής και δικαιολογητικών 
συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς και οι οποίοι θα φέρουν 
τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης (αρ. πρωτ. και 
τίτλος αντικειμένου), σήμανση «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», τα πλήρη στοιχεία του 
αποστολέα και του παραλήπτη. 
Η κατάθεση γίνεται στην έδρα της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. στην 
οδό Ηλιουπόλεως 111 Υμηττός – Αθήνα με Τ.Κ. 172 37, 

  (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας 1ος όροφος)

ΕΞΕ 521 - 14/02/2023
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Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία 
της Απευθείας Ανάθεσης σε ανάδοχο, την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΑΒΕΕ», με κριτήριο ανάθεσης τη 
δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω. 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
(Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση Ηλιουπόλεως 111

Πόλη Υμηττός - Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός 172 37

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL303

Aρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους της πρόσκλησης Σπυρίδων Μπουρνάζος

Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 9799353

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο smpournazos@eas.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eas.gr

1.1. Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

1.2 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Αμυντική Βιομηχανία.

1.3 Εφαρμοστέο δίκαιο 
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

1.4 Πρόσβαση Εγγράφων - Στοιχεία Επικοινωνίας 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμο για 
ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Σ. 
Α.Β.Ε.Ε. : www.eas.gr 

Αρμόδιος επικοινωνίας σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης είναι ο κ. Σπυρίδων Μπουρνάζος με 
τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9799353 και email: smpournazos@eas.gr

mailto:smpournazos@eas.gr
http://www.eas.gr/
http://www.eas.gr/
mailto:smpournazos@eas.gr


                                                                                                                                           

 Σελίδα 3 από 12

2.  Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Είδος Διαδικασίας
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 100 και 103 του Ν.3978/2021 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α` 36/09.03.2021).

Χρηματοδότηση 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η αναθέτουσα αρχή. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

3.  Περιγραφή του Αντικειμένου – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς καψυλίων.. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (60000000-8 Υπηρεσίες μεταφοράς).

Ειδικότερα, η σύμβαση αφορά στην μεταφορά, οδικώς, καψυλίων, ως εξής:  

Σύνολο παλετών: 4 τμχ 

Διάσταση κάθε παλέτας: 80x120x120 cm

Συνολικό Καθαρό Βάρος: 4.221,22 kg

Συνολικό Μεικτό Βάρος με τις παλέτες: 4.561,92 kg

Συνολικό Βάρος εκρηκτικού: 520,12 kg

UN No: 0044

Class of danger No: 1.4 S

Τόπος Φόρτωσης
 - Παραλαβής: UNIS “GINEX” d.d. Goražde

Višegradska bb
73000 Gorazde
Bosnia and Herzegovina

Ώρες Φόρτωσης: Σε συνεννόηση με το εργοστάσιο 

Τόπος Παράδοσης: Δερβενοχώρια Βοιωτίας, 
Πύλη Δερβενοχωρίων, 
Τ.Κ 19012

Ώρες Παράδοσης: 07:00 – 15:00
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4.   Θεσμικό Πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 Ν.3978/2021 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της 

Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α` 
36/09.03.2021

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του 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 τις διατάξεις του άρθρου 1,

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
 τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).

 τον ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, (ΦΕΚ 
25/Α/04-03-1993).

 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )

 της υπ’ αριθμ. 20093398 εγκεκριμένης αίτησης δαπάνης.

5.   Δικαίωμα Συμμετοχής

Στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι 
δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

6.  Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου Αναδόχου - Απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της             
υπηρεσίας

Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου Αναδόχου 
Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας, να είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό μητρώο και να φέρει τις προβλεπόμενες στο 
νόμο άδειες. 
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Απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο νόμο 
διαδικασίες.

7.   Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της 
σύμβασης από τον ανάδοχο .

8.   Κατάρτιση – Περιεχόμενο  Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Περιεχόμενα προσφοράς:
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

• Σφραγισμένο Φάκελο Οικονομικής προσφοράς στην οποία θα αναγράφεται η 
προσφερόμενη τιμή χωρίς και με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσας.

• Σφραγισμένο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς ήτοι:
- Τεχνική Προσφορά, ήτοι αναλυτική αποτύπωση των τεχνικών λεπτομερειών των 

προς παραλαβή και παράδοση φορτίων, τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν και 
το χρόνο παράδοσης τους στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το 
Παράρτημα Α’ της παρούσας. 

- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή των όρων της 
Πρόσκλησης ρητά και ανεπιφύλακτα.

- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του),

- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του),

- Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι «δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης».

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου (γίνεται 
αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών) ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του Αναδόχου λόγοι 
αποκλεισμού κατά το άρθρο 57 του ν. 3978/2011 και ότι ο Ανάδοχος θα καταθέσει το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου αμελλητί μόλις εκδοθεί.

Στην περίπτωση προσκόμισης Ποινικών Μητρώων από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), προσκομίζονται 
ποινικά μητρώα των διαχειριστών, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του 
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διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Πιστοποιητικό από το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου ότι ο 
προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή να τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές διατάξεις νόμου.

Ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το κατά τόπον αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση 
ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, άλλως μέχρι την έκδοση του Υπεύθυνη 
Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι ο ανάδοχος δεν τελεί σε καμία από τις 
ανωτέρω περιπτώσεις.

Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών.

 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος. Για την απόδειξη της νόμιμης 
σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του καθώς και σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα). Από 
τα ανωτέρω απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται από το καταστατικό του (για νομικό πρόσωπο) ή από την 
έναρξη επιτηδεύματος (για φυσικό πρόσωπο) ή από τους ΚΑΔ του, η ικανότητα του αναδόχου 
να χορηγήσει στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. την συγκεκριμένη προμήθεια. Τα φυσικά πρόσωπα, θα 
υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του.

● Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπο του

Αν δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα παραπάνω αναφερόμενα ή όπου το 
έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, το 
έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δύναται να αντικατασταθεί από Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού 
Αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου. Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται 
αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, ο υποψήφιος δύναται να 
υποβάλλει εντός της προθεσμίας αυτής αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών. Η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. στην περίπτωση αυτή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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Η μη προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων, ή η κατόπιν προσκόμισής τους απόδειξη ότι εμπίπτουν 
σε έναν από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 57 του ν. 3978/2011, αποτελούν λόγους 
αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου.

Όλες οι Υ.Δ. εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: www.gov.gr.

9.   Χρόνος Ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα τριών (3) 
μηνών από την επόμενη της καταληπτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

10.  Συμβατικό Τίμημα – Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου δεν θα υπερβαίνει το ποσό των  
επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και το ποσό 
των εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€) περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 
Προσφορές με τιμή υψηλότερη από τον ανώτερο προϋπολογισμό απορρίπτονται. 

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο θα  πραγματοποιηθεί εφάπαξ 
εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την έκδοση και προσκόμιση του τιμολογίου, εφόσον 
προηγηθεί η βεβαίωση της ορθής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος Αποθηκών Ασφάλειας και Πυρασφάλειας Δερβενοχωρίων και υπό τον όρο 
προσκόμισης των κάτωθι δικαιολογητικών:

 Τιμολόγιο
 Φορτωτική
 Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
 Δελτίο αποστολής,

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό τίμημα θα είναι σταθερό και δεν μπορεί να αυξηθεί ή να αναπροσαρμοστεί για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθ’ όσο ο ανάδοχος έλαβε υπόψη της όλους τους παράγοντες που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος του, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων δαπανών 
που αυτή συνεπάγεται. 

Σε κάθε δε περίπτωση ο ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να 
αξιώσει αύξηση ή αναπροσαρμογή του τιμήματος αυτού ή τη λύση της σύμβασης καθ’ όσον 
αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα τον κίνδυνο της αύξησης του κόστους του.

Το συμβατικό τίμημα θα είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν μπορεί να αυξηθεί 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθ’ όσο ο ανάδοχος έλαβε υπόψη του όλους τους παράγοντες που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος του.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και 

http://www.gov.gr/
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με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

11.  Παραλαβή της Προμήθειας

Η παραλαβή της προμήθειας θα λάβει χώρα από τον Προϊστάμενο Τμήματος Αποθηκών 
Ασφάλειας και Πυρασφάλειας Δερβενοχωρίων.

Ο Ανάδοχος, κατά τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των φορτίων στις αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθίσταται απαραίτητο να 
φέρει συνοδευτικά έγγραφα, ήτοι σχετικά δελτία αποστολής για τα υλικά που παραλαμβάνονται και 
παραδίδονται, στα οποία θα αναγράφεται ο τίτλος, η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, 
ο αριθμός του οχήματος μεταφοράς, ο αριθμός παλετών και των διαστάσεων τους, καθώς και το 
μεικτό βάρος του φορτίου.

Ο Ανάδοχος κατά την παραλαβή και παράδοση θα καταμετρά την ποσότητα του φορτίου 
εξασφαλίζοντας την ορθή ποσοτική παραλαβή και παράδοση τους. Ειδικά κατά τη διαδικασία 
παράδοσης των φορτίων στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. θα λάβει χώρα η καταμέτρησή  τους 
από τον Προϊστάμενο Τμήματος Αποθηκών Ασφάλειας και Πυρασφάλειας Δερβενοχωρίων της 
Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. και το δελτίο αποστολής θα ενέχει θέση πρωτόκολλου παράδοσης – παραλαβής.  

Κατά την φόρτωση και καταμέτρηση από τον Ανάδοχο των φορτίων, εάν διαπιστωθεί διαφορά ως 
προς την αναγραφόμενη στα φορτωτικά έγγραφα και το δελτίο αποστολής ποσότητα, θα 
ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπηρεσία της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε και θα γίνεται συγκεκριμένη και ακριβής 
φαναγραφή της διαφοράς στην πράξη παράδοσης - παραλαβής η οποία θα πιστοποιείται δια της 
υπογραφής του σχετικού εγγράφου από εκπρόσωπο του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Ανάδοχος, το προσωπικό του και οι συνεργάτες της θα πρέπει να συμβάλλουν με σαφή έκθεση των 
γνωστών σ’ αυτούς γεγονότων στις έρευνες των Αρχών για την περίπτωση που η διαφορά οφείλεται 
σε απώλεια των υλικών.

Εάν κατά τη διαδρομή προκύψει βλάβη των οχημάτων, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση άμεσης 
ενημέρωσης της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και, εφόσον η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα θα έχει 
την υποχρέωση να μεταφορτώσει με δικές του δαπάνες και με τις αναγκαίες από την νομοθεσία 
απαιτήσεις τα υλικά σε άλλο κατάλληλο όχημα, προκειμένου να τα μεταφέρει με ασφάλεια στον 
τελικό προορισμό τους.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την έγκαιρη φόρτωση και παράδοση της προμήθειας. Σε περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης εκτέλεσης, τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν από αυτή θα καλυφθούν από τον 
Ανάδοχο.

12.  Διάρκεια Σύμβασης  - Χρόνος  Υλοποίησης  

Η Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης 
ανάθεσης στον ανάδοχο. 

Χρόνος Υλοποίησης ορίζεται ο ταχύτερος δυνατός και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών.

13.  Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να παραδώσει τα υλικά εμπρόθεσμα, τηρώντας τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές και απαιτήσεις. 
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Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προβαίνει άμεσα και χωρίς αντίρρηση στην αντικατάσταση με δική 
του ευθύνη και κόστος, σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθεί τυχόν ελάττωμα στα 
παραδοτέα.

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται με ευθύνη αποκλειστικά του αναδόχου, ο οποίος αποδέχεται 
κάθε κίνδυνο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψη του ίδιου του αναδόχου 
ή του προσωπικού του, των συνεργατών του καθώς και κάθε άλλου προσώπου που έχει σχέση 
άμεση ή έμμεση με αυτόν ή με τη παρεχόμενη υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης τηρεί  και θα εξακολουθήσει να τηρεί τις υποχρεώσεις του 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.

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψή οποιασδήποτε 
φύσης πληροφοριών οι οποίες αφορούν ιδίως στις εγκαταστάσεις, την οικονομική δραστηριότητα 
και οργάνωση χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει έγκαιρα και νόμιμα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 
εξασφάλιση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. 

14.   Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών -Τρόπος και Τόπος κατάθεσης  προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών 21/02/2023 και ώρα 12:00. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένους φακέλους εντός των οποίων θα περιλαμβάνεται 
χωριστός σφραγισμένος φάκελος οικονομικής και δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής 
προσφοράς και οι οποίοι θα φέρουν τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης (αρ.πρωτ. και τίτλος 
αντικειμένου), σήμανση «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», τα πλήρη 
στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη. 
Η κατάθεση γίνεται στην έδρα της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. στην οδό Ηλιουπόλεως 111 Υμηττός – Αθήνα με 
Τ.Κ. 172 37, (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας 1ος όροφος).

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΑΒΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς καψυλίων.

Ειδικότερα, η σύμβαση αφορά στη μεταφορά, οδικώς, καψυλίων από τη Βοσνία, ως εξής:  

Σύνολο παλετών: 4 τμχ 

Διάσταση κάθε παλέτας: 80x120x120 cm

Συνολικό Καθαρό Βάρος: 4.221,22 kg

Συνολικό Μεικτό Βάρος με τις παλέτες: 4.561,92 kg

Συνολικό Βάρος εκρηκτικού: 520,12 kg

UN No: 0044

Class of danger No: 1.4 S

Τόπος Φόρτωσης
- Παραλαβής: UNIS “GINEX” d.d. Goražde

Višegradska bb
73000 Gorazde
Bosnia and Herzegovina

Ώρες Φόρτωσης: Σε συνεννόηση με το εργοστάσιο

Τόπος Παράδοσης: Δερβενοχώρια Βοιωτίας, 
Πύλη Δερβενοχωρίων, 

                                                                       Τ.Κ 19012

Ώρες Παράδοσης: 07:00 – 15:00

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα εκτελέσει την ανωτέρω υπηρεσία με δικά του μέσα (οχήματα, 

προσωπικό) για τα οποία είναι αποκλειστικός υπεύθυνος και τα οποία θα δηλώνει στην προσφορά 

του. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει σε ισχύ Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

αστικής ευθύνης, για ζημίες και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων. 
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Απαραίτητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αναδόχου 

Οι οδηγοί καθώς και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο στο έργο, θα πρέπει 

να είναι κατάλληλοι για τη μεταφορά φορτίου κλάσης 1.4 S UN 0044 και να διαθέτουν τα απαιτούμενα 

από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία πιστοποιητικά σε ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει στην προσφορά του: 

(α) Τα ονόματα των οδηγών που θα απασχοληθούν στη σύμβαση, την εθνικότητά τους, καθώς και 

αντίγραφο του διαβατηρίου, πιστοποιητικό ADR και τους αριθμούς πιστοποίησής τους για μεταφορά 

επικίνδυνων φορτιών.

(β) Τον τύπο του οχήματος, τους αριθμούς κυκλοφορίας, αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής,

πιστοποιητικό ADR και τους αριθμούς πιστοποιητικών έγκρισης του οχήματος για μεταφορά 

επικίνδυνων φορτιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι / ες,

Με την παρούσα οικονομική προσφορά περιγράφονται οι οικονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες, βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ 
αριθμ. Πρωτ. ……….. και με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ».

Η αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία αναλύεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Αριθμητικά σε €)
 

    Α/Α Περιγραφή

Τα Τιμή μη 
συμπ/νου  
ΦΠΑ 24% 
(€) 

Αξία ΦΠΑ 24%    Τιμή με ΦΠΑ 
24% (€)

1.
   Μεταφορά 20.000.000 τμχ καψυλίων 

και δείγμα 1.000 τμχ καψυλίων από 
τη Βοσνία …………… …………… …………….

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται εκτός της αξίας του οχήματος κάθε κόστος παραλαβής, μετακίνησης 
και παράδοσης των φορτιών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ ΑΒΕΕ. 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η παρούσα προσφορά ισχύει ……… από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής της.

[Τόπος], [Ημερομηνία]

Ο προσφέρων
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
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