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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για
«Προμήθεια υλικών (εξοπλισμός δικτύου δεδομένων, CPV:32580000-2, για τις ανάγκες της
Κεντρικής Υπηρεσίας (1η Υ.ΠΕ.) καθώς και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.Δ 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ
Α΄204/19.07.1974)
2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ.Α’/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
3. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχων των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας του Πε.Σ.Υ και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ256/02.11.2001) όπως ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/τ.Α /05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/9-2-2007) κεφάλαιο Β΄ «Λοιπές διατάξεις».
7. Το N. 3580/2007(Α΄134/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ31/Α/01/03/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και
άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 & 21 του Ν. 4238 /2014 (ΦΕΚ 38/Α’/17.02.2014)
"Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές
διατάξεις" με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες αναλαμβάνουν από
01.01.2015 τις πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και
Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.
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10. Το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’), «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05.08.2016), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(ΦΕΚ145/τεύχος Α΄)
12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/18.08.2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών” (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014-24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
13. Το Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις».
14. Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’ ) άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)»
15. Τις διατάξεις του Ν. 4782/09.03.2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία.
16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13535/29.03.2021 έγγραφο του Τμήματος Λειτουργίας και
Επιθεώρησης Δικαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης με Θέμα: «Διαδικασία
έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού».
17. Τον Κανονισμό 679/2016 EU (GDPR) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56663/09.12.2021 Αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής – Τμήμα
Υποδομών Πληροφορικής (ΑΔΑΜ: 22REQ010320431).
19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6480/18.02.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
ΨΕΡ2469Η26-ΕΝ5, ΑΔΑΜ: 22REQ010320786).
20. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 14913/05.04.2022 Απόφαση Έγκρισης Διενέργειας Πρόσκλησης
Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΘΛΧ469Η26-ΥΓΓ .
21. Την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 17033/15.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(ΑΔΑ:ΨΤΙ7469Η26-ΛΙ6 , ΑΔΑΜ:22PROC010416298).
22.Την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 19855/10.05.2022 Απόφαση του Διοικητή περί Ματαίωσης του
Διαγωνισμού με ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
για «Προμήθεια υλικών (εξοπλισμός δικτύου δεδομένων, CPV:32580000-2, για τις ανάγκες
της Κεντρικής Υπηρεσίας (1η Υ.Πε.) καθώς και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.» (ΑΔΑ:ΨΕ46469Η26-ΥΗΥ) για την οποία δεν κατατέθηκε καμία
οικονομική προσφορά.
Επαναπροκηρύσσεται

Διαγωνιστική Διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος –
Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για
« Προμήθεια υλικών (εξοπλισμός δικτύου δεδομένων, CPV:32580000-2, για τις ανάγκες
της Κεντρικής Υπηρεσίας (1η Υ.ΠΕ.) καθώς και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.»
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Προμήθεια υλικών (εξοπλισμός δικτύου δεδομένων, CPV:32580000-2, για τις ανάγκες της
Κεντρικής Υπηρεσίας (1η Υ.ΠΕ.) καθώς και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της
Διοίκησης της 1ης
Υ.ΠΕ.

1
2
3
4
5
6
7

8

Περιγραφή
Καλώδιο Τηλεφώνου 2 ζευγών ατερμάτιστο
μαύρο 100m
Καλώδιο Ethernet Patch Cords 0.5m cat 6 με
βύσματα RJ-45 στα άκρα
Καλώδιο Ethernet Patch Cords 1m cat 6 με
βύσματα RJ-45 στα άκρα
Καλώδιο Ethernet Patch Cords 5m cat 6 με
βύσματα RJ-45 στα άκρα
Ethernet 5-port Switch 10/100 /1000 Mpbs
Ethernet 8-port Switch 10/100 /1000 Mpbs
Network micro scanner / Αναλυτής
καλωδίων (σφάλμα καλωδίων, απόσταση
σφάλματος, καλώδια φωνής, video, δικτύου,
ανοιχτά κυκλώματα, διαχωρισμένα ζεύγη,
ταχύτητα πόρτας) (σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
Καλώδια παροχής ρεύματος IEC-C13 σε IECC14 2m

ΤΜΧ
3

Τιμή ανά τμχ
15,00 €

Τιμή
45,00 €

300

0,70 €

210,00 €

400

1,00 €

400,00 €

100

2,50 €

250,00 €

35
18
1

20,00 €
25,00 €
800,00 €

700,00 €
450,00 €
800,00 €

20

2,00 €

40,00 €

9

Μούφα RJ 45 σε RJ 45 (female – female)

100

1,00 €

100,00 €

10

Καλώδια παροχής ρεύματος Schuko male σε
IEC-C5 2m
Router 1000 mbps lan / 600mbps wireless (1
wan / 4 lan ports) 802.11 b/g/n
Πομποδέκτες PMR 446 ζευγάρι (σετ
φορτιστής-μπαταρία)
Σετ κατσαβιδιών ηλεκτρολόγου μονωμένα
(14τμχ σε θήκη)
Ράβδοι - Κόλλα Διάφανης Σιλικόνης για
Πιστόλι Θερμόκολλας
Διαστάσεις κάθε ράβδου 11mm διάμετρο και
30cm μήκος
Συσκευασία: ≥ 35 τεμάχια ή ≥ 1KG

10

4,00 €

40,00 €

30

40,00 €

1.200,00 €

2

50,00 €

100,00 €

2

90,00 €

180,00 €

11
12
13
14

15

Κόλληση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 60/40
Τύπος συσκευασίας: Καρούλι
Διάμετρος: 0,7mm
Σημείο τήξης: 183/190°C

3

2

2

10,00€

30,00€

20,00€

60,00€

ΑΔΑ: 6ΔΗ2469Η26-532
Θερμοκρασία λειτουργίας: 300-420°C
Βάρος ≥ 500g
Σύνθεση Κράματος: Sn60Pb40
Flux type: SW-26
16

17

18

19

Θερμοσυστελλόμενα
Διάμετροι mm: Φ1.5 ± 0,2mm
Θερμοκρασία συρρίκνωσης: > 90°C
Χρώμα: Μαύρο
Συσκευασία: τεμάχια του 1m

50

0,30€

15,00€

Θερμοσυστελλόμενα
Διάμετροι mm: Φ2.5 ± 0,2mm
Θερμοκρασία συρρίκνωσης: > 90°C
Χρώμα: Μαύρο
Συσκευασία: τεμάχια του 1m

50

0,30€

15,00€

Θερμοσυστελλόμενα
Διάμετροι mm: Φ4.0 ± 0,2mm
Θερμοκρασία συρρίκνωσης: > 90°C
Χρώμα: Μαύρο
Συσκευασία: τεμάχια του 1m

50

0,30€

15,00€

50

0,40€

20,00€

12,00€

12,00€

Θερμοσυστελλόμενα
Διάμετροι mm: Φ6.0 ± 0,4mm
Θερμοκρασία συρρίκνωσης: > 90°C
Χρώμα: Μαύρο
Συσκευασία: τεμάχια του 1m

20

Τρόμπα απορροφητική αντιστατική

21

Σύρμα αποκόλλησης
Διάμετρος: 2.5mm
Μήκος: συνολικά 20 μέτρα

1

30,00€

30,00€

Σολδερίνη πάστα
Να εμπεριέχει active flux 1.1.2.C( ISO 9454 )
Ποσότητα: συνολικά ≥ 500g

2

30,00€

60,00€

Καθαριστικό ηλεκτρονικών επαφών
Συσκευασία: Spray (ψεκασμού) 500ml
Μη διαβρωτικό
Μη αγώγιμο
Χωρίς να αφήσει υπολείμματα

5

5,00€

25,00€

1

22

23
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24

25

26

Αμπεροτσιμπίδα
digital clamp meter
AC current 600A ±(2.5%+5)
DC current 600A ±(2%+5)
AC voltage 600V ±(1%+5)
DC voltage 600V ±(0.8%+1)
Resistance 40MΩ ±(1%+2)
Να περιλαμβάνονται: Batteries, test leads
Εργαλειοθήκη
Υφασμάτινη τσάντα εργαλείων 16΄΄ ιντσών
τουλάχιστον χειρός κλειστού τύπου
Five port Gigabit Ethernet Router (PoE)
(τεχνικές προδιαγραφές πίνακας 1)

1

70,00€

70,00€

2

25,00€

50,00€

2

90,00€

180,00€

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Πέντε Χιλιάδες Ογδόντα Επτά ευρώ (5.087,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%.
CPV: 32580000-2
ΚΑΕ:

1439,7111,7123,7127

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:
Διεύθυνση Πληροφορικής – Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Email: pliroforiki@1dype.gov.gr, Τηλέφωνο: 213 2010517
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής ανά είδος. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του κάθε ζητούμενου
είδους. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του είδους, ως ζητείται από την Πρόσκληση
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνικές Προδιαγραφές για το Α/Α 26 του Πίνακα
CPU nominal frequency

800 MHz

CPU core count

1

Size of RAM

128 MB

10/100/1000 Ethernet ports

5

Number of USB ports

1

Power Jack

1

5
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Supported input voltage

12 V - 57 V

PoE out

802.3at

PoE in

802.3at

Voltage Monitor

Yes

PCB temperature monitor

Yes

License level

4

CPU

QCA9557

Max Power consumption

9W

SFP ports

1

USB Power Reset

Yes

USB slot type

USB type A

Storage type

FLASH

Storage size

16 MB

OS

RouterOS

Included parts
24V 2.5A power adapter

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν
Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν.
4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986, στην οποία αναλυτικά θα πρέπει
να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του
διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να
δηλώνεται ότι :
• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν
4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή
τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
• Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική –
Ασφαλιστική Νομοθεσία).
• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης των οποίων
οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
6
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•

Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό
παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.
• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα
του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της
δόλιας χρεοκοπίας.
• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον
επιλεγούν.
• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν από
τον μειοδότη, από την Διοίκηση 1η Υ.ΠΕ Αττικής σύμφωνα με την περί προμηθειών
νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
➢ Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.
➢ Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. Προσφορές που
ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.
➢ Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση
νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει
την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του
παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν
το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία
καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής
της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).
Α. Η προσφορά να σταλεί έως 08.06.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σε κλειστό
φάκελο στο πρωτόκολλο της 1ης Υ.Πε. Αττικής (Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι Τ.Κ 11521)
αναγράφοντας:
1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Την περιγραφή των αιτούμενων ειδών,
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3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης,
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
5. Τα στοιχεία του αποστολέα,
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την
ίδια ημέρα και ώρα της καταληκτικής των προσφορών.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 εξήντα ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ως χρόνος εκτέλεσης ορίζεται το διάστημα των Δύο (2) μηνών.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο
ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης είναι τα κάτωθι:
Α). (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), 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 όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
Β). Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Α: 73, Την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης
εκ μέρους του Οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου,
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 4605 από την οποία προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
Όταν αποδεικνύεται , με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του 4412
(έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλον
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα από τα
ακόλουθα εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) ενεργητική δωροδοκία
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γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
Γ). Όσον αφορά την παρ. 2 του Α: 73,
Ι) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό
ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ΙΙ) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο
και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.
Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 12.6 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον
υπεργολάβο.
Τα παραπάνω αποδεικτικά της παρ. Β να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής
της άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Συγκεκριμένα:
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
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β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο
λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ,
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Δ). Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 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.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό
που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του
άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο
οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός
φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
Ε). Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το
ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού. Δηλαδή, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε ή/και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

1.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως
προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 –
105 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το
δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
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2.

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας
αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς
προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της
σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 στον
ανάδοχο.
Οι συμβάσεις που ανατίθενται, σύμφωνα με την παρ. 4 και την περ. α’ της παρ. 5 του
άρθρου 39 και βασίζονται σε συμφωνία - πλαίσιο στη διαδικασία ανάθεσης της οποίας οι
προσφορές υποβλήθηκαν με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων του άρθρου 35, και η
εκτέλεσή της γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων του άρθρου 35, οι συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος Αγορών σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 35, καθώς και οι συμβάσεις του άρθρου 118Α, θεωρούνται συναφθείσες με την
κοινοποίηση εντολής αγοράς, που ισοδυναμεί με απόφαση ανάθεσης, από την αναθέτουσα
αρχή στον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτήν η εντολή αγοράς επέχει θέση εγγράφου
συμφωνητικού με την έννοια του άρθρου 130 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 4 εντός χρονικού
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με
την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών
λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει
αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.».
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου με έκδοση
του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ.
200 του Ν. 4412/2016.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και
αποδίνονται αρμοδίως.
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Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
o

Υπέρ Δημοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας των τιμολογίων των
συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.
και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016.
o Ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρ. ΔΥα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α σε εφαρμογή
του Α:3 του Ν. 3580/2007.
o Κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ,
σύμφωνα με το άρθρο 44 του 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α') που
αντικαθιστά το άρθρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων. Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και
ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό
αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις
κείμενες διατάξεις
o Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% Εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, από αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή αγορών ανεξαρτήτως της πηγής
χρηματοδότησής τους. Καταλαμβάνει όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, που
έχουν συναφθεί μετά την 22.03.2017 (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147Α Άρθρο 350, Κ.Υ.Α.
1191/2017 - ΦΕΚ969Β). Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό
αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις
κείμενες διατάξεις.
o Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, ή
4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υλικών (άρθρο 64 4172/2013).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.
Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε αυτές
(εκτός του φόρου) επιβάλλεται το νόμιμο χαρτόσημο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της
διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της
παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα
127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο,
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συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν
4412/2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
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