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ΔIAKHPYΞH
Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε
διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για
το έτος 2020.

Έχοντας υπόψη:
-

Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος.

-

Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/21-09-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

-

Το Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α’/10.08.2012)
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις και τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/Α’/30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

-

Το Π.Δ. 377/89 "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA" (ΦΕΚ 166 Α΄).

-

Τον Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», (ΦΕΚ 247
Α΄).

-

Το ΠΔ 496/1974, όπως ισχύει, «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 141 Α΄).

-

Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α`).

-

Τον Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων... και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 «Παρακράτηση
φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43 Α΄).

-

Τον N.Δ. 4578/66, περί "Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων ", άρθρο 4,
παραγ. 6 (ΦEK 234 A’).

-

Τον Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 135 Ά).

-

Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2 (ΦΕΚ 84 Α΄).
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Το άρθρο 4 παρ. 6 του N.Δ. 4578/1966 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/09-11-1966) «Περί Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού
Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων».

-

Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών
Θεμάτων».

-

τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων
7 και 13 έως 15,

-

To Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/τ. Α΄/12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992».

-

Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ
85/Α/7-4-2014.

-

Τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9,
παρ.4β).

-

Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

-

Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) περί «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»



τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4496/2017
(ΦΕΚ 170/8-11-2017) και τις διάτάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017)



Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρημοτοδοτήσεις λόγω
παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας»



Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»



Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα.



Το Ν. 4281/08-08-2014 περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.



Το Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/τ. Α΄/04-08-1988) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».



τον ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,



Τον Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης».



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



την 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»,



τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση»,



τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,



τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,



του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών



τον ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”



τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



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



το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,



το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,



την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,



Το Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α’/25.04.2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»



Το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’/03.05.2019) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»



Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8 ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων
Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
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των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.


Την αριθ. 27450/1314/15.05.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1957/Β΄/01.06.2018) «Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας κατά
έτος σε διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Την από 16.10.2020 απόφαση των μελών του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. (Συνεδρία
10η/16.10.2020-ΑΔΑ: Ψ57Λ46Ψ8Ζ6-ΚΙΓ) σχετικά με την έγκριση χορήγησης ειδών προστασίας σε
όσους απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητα για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων και κατ’ επέκταση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
 Την αριθμ. Πρωτ. 628/21.10.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω05Ν46Ψ8Ζ6-Π4Α)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε
διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για
το έτος 2020.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
CPV:
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας
18816000-2 Γαλότσες
18832000-0 Ειδικά υποδήματα
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογιζομένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 28.014 (Είκοσι οκτώ χιλιάδων δεκατεσσάρων
ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24% € 6.723,36 (Έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και τριάντα έξι
λεπτών), ήτοι 34.737,36 (Τριάντα τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριάντα έξι
λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του Ιδρύματος σε βάρος των Κ.Α.Ε. 1522, 1527, 1528β, 1531 και σύμφωνα με την 628/21.10.2020
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω05Ν46Ψ8Ζ6-Π4Α).
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο
Κεντρικό Κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον 1 ο όροφο στην Αίθουσα Συγκλήτου,
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί. Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να
διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα και
την ίδια ώρα.
Το Ειδικό Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης
του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή
της ακύρωσης του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους
Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και το Ειδικό Ταμείου
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
www.aua.gr ( Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις Διαγωνισμών), στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στο
Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ της Γ.Γ.Ε.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 02 Φεβρουαρίου
2020 και ώρα 12:00 μ.
Οι προσφορές πρωτοκολλούνται πρώτα στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο Κεντρικό
Κτίριο Διοίκησης στο ισόγειο, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα μέχρι την Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2020 και
ώρα 12:00 μ. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. Οι Προσφορές που
υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Το Πανεπιστήμιο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν το Πανεπιστήμιο ειδοποιηθεί
εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως
άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την
Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής
προσφορών. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν τις προσφορές τους με οποιοδήποτε
τρόπο (ταχυδρομικώς ή με courier) στην παραπάνω διεύθυνση. Κατά τα λοιπά η αποσφράγιση των
προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4412/2016.
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Η παράδοση του φακέλου της προσφοράς στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με οποιοδήποτε
τρόπο θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται
στην παρούσα διακήρυξη. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης της
προσφοράς, όσες προσφορές φτάνουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα κι αν έχουν
παραδοθεί εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους

στα Ε.Λ.ΤΑ ή στις Εταιρείες Ταχυμεταφορών,

αυτές θα παραλαμβάνονται μεν από την Υπηρεσία αλλά δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται
ως εκπρόθεσμες.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που κατατέθηκε η προσφορά στο Πρωτόκολλο
του Πανεπιστημίου ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή) και τις επιστρέφει χωρίς
να αποσφραγιστούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε διοικητικούς υπαλλήλους
ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα είδη και οι ποσότητες καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Α, που αποτελεί και
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά για όλα τα είδη. Κάθε προσφορά
πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα
τα είδη, θα απορρίπτονται.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο συνολικό – τελικό ποσό της προσφοράς των
συμμετεχόντων προ Φ.Π.Α. και όχι στα επιμέρους είδη οπότε οι οικονομικές προσφορές
των συμμετεχόντων θα πρέπει στο τέλος να έχουν τελικό σύνολο προ Φ.Π.Α. και μετά
Φ.Π.Α. Αν από κάποια προσφορά απουσιάζουν τα τελικά σύνολα από τα ζητούμενα είδη
του συνημμένου πίνακα (Παράρτημα Β) η προσφορά θα απορρίπτεται.
Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

στο συνολικό – τελικό ποσό της

προσφοράς των συμμετεχόντων χωρίς τον Φ.Π.Α. και όχι στα επιμέρους είδη, μεταξύ των
τεχνικά αποδεκτών προσφορών.
1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι απασχολούνται με τη εμπορία ειδών ατομικής
προστασίας με την παρακάτω μορφή:
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(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των
προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και
παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 4412/2016).
(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 ν.
4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο.
(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον
διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).

1.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
1.

Εάν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα
παρακάτω αδικήματα:



Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος,



Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,



Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ Α΄48),



Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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,

η

οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α` 166),


Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ Α` 215).

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη 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.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
(I.K.E.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
3.

Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση από τον οικονομικό
φορέα των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 (διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).
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4.

Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την
στρέβλωση του διαγωνισμού.

5.

Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, η
οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα παρεμβατικά, μέσα.

6.

Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους

απαίτησης

στο

πλαίσιο προηγούμενης

δημόσιας

σύμβασης

με

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
7. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
8. Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την
ακεραιότητά του.
9.

Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) 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. Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα
σε 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 Υ.Α. 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 (Ν. 4488/13-9-2017 τ. 137 Α΄).
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
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οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
10. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.
4412/2016.
11. Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά μέσα.
12. Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένους φακέλους
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κατωτέρω:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου-Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού: 1042/23.12.2020
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2021
«Στοιχεία αποστολέα»
Εντός του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους

τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Oι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν
σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.
Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών των προσφορών μπορεί να γίνει
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν.1497/1984 (Α' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 μπορεί να
ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 ημερολογιακές ημέρες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Επί ποινή απόρριψης των προσφορών σημειώνεται ότι όπου ζητούνται και απαιτούνται οι
συμμετέχοντες

στον

διαγωνισμό

να

υποβάλλουν

δηλώσεις

αυτές

θα

πρέπει

να

συντάσσονται σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει. Η παράδοση του φακέλου της προσφοράς στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να
γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Μετά το πέρας
της προβλεπόμενης ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης της προσφοράς, όσες προσφορές
φτάνουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα κι αν έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα
από τους ενδιαφερόμενους

στα Ε.Λ.ΤΑ

ή στις Εταιρείες Ταχυμεταφορών, αυτές θα

παραλαμβάνονται μεν από την Υπηρεσία αλλά δεν θα αποσφραγίζονται και θα
απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
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α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(άρθρο 93 - παρ. β (αα), (γγ) και (δδ), καθώς και άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
Εντός του φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνονται, επί
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται:


Συμπληρωμένο το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, παρ.4
και

79Α

του

ν.4412/2016

(ΦΕΚ

Α΄147)»,

από

τους

νόμιμους

εκπροσώπους

των

συμμετεχόντων εταιριών, το οποίο πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά, εις διπλούν, με
πρωτότυπη υπογραφή και στα δύο αντίγραφα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα
Δ.
Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα σε αυτήν την περίπτωση
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Σχετικά με τη συμπλήρωση του μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α:
Γενική Ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής, χωρίς να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα
του Μέρους IV.



Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να
αναφέρονται:


τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η πλήρη κι
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης.



ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει
σε διάστημα εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του
Ν. 4412/2016, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.



ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και
εκτέλεση προμηθειών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών
του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία.



Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο.



Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα:
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Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης,
προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα:
Α. Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (A.E.) και τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
i) Επικυρωμένο αντίγραφο (αρχικού) Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένο
Καταστατικό όπως έχει καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κωδικοποίηση, το
καταστατικό σύστασης με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και όλα τα έγγραφα από τα οποία
αποδεικνύεται ότι οι τροποποιήσεις έχουν δημοσιευθεί στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ.
ii) «Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών» εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ., εκδόσεως το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
iii) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησής του σε σώμα και την παροχή
εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί νόμιμα.
iv) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.
Β. Για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)
i) Επικυρωμένο αντίγραφο (αρχικού) Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένο
Καταστατικό όπως έχει καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ., όπου εμφαίνεται και η τρέχουσα εκπροσώπηση.
ii) «Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών» εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. εκδόσεως το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
iii) Πιστοποιητικό ισχύουσας Εκπροσώπησης εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.
Γ. Για Προσωπικές Εταιρίες (Ομόρρυθμες - ΟΕ, Ετερόρρυθμες - ΕΕ)
i) Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένου
Καταστατικού όπως έχει καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ.
ii) «Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών» εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. εκδόσεως το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
iv) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.
Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων κατά περίπτωση εγγράφων υποβάλλεται επιπλέον απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (εάν πρόκειται για Α.Ε.) ή του αντίστοιχου αρμοδίου οργάνου διοίκησης (εάν
πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο τύπο νομικού προσώπου) με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή
στο διαγωνισμό και παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπογράφοντα την προσφορά, εφόσον ο
υπογράφων δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Δ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το ισχύον καταστατικό του.
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Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
i) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
ii) Έναρξη δραστηριότητας/Μεταβολές στη Δ.Ο.Υ.
ΣΤ. Οι Συνεταιρισμοί:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. A Επιπλέον
αυτών απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του
ΔΣ του συνεταιρισμού και υπογράφονται απ’ αυτόν.
Ζ. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην
ένωση ή την κοινοπραξία.
(β) Δήλωση σύστασης ένωσης συμμετεχόντων ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα
τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα
φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του
υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που
ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση
των μελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό τους
κατωτέρω όρους:
1. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την υλοποίηση του έργου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά .
2. Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,
θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος.
3. Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήματος που
θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
(γ) Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλλει την
κοινή προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, εφόσον η προσφορά δεν
υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
(δ) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου:
• Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία.
•Να

προσδιορίζεται

η

έκταση

και

το

είδος

της

συμμετοχής

του

κάθε

μέλους

Ένωσης/Κοινοπραξία
• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου.

της
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• Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader).
• Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των
μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης
της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κρίνει εκ νέου τη συνδρομή των ελάχιστων απαιτήσεων
συμμετοχής ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα και την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, ως προς τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον δεν προταθεί αντικαταστάτης.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Σε ό,τι αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986
(ΦΕΚ Α΄75) και στην ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1276/2002).
Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβληθούν μία φορά σε Πρωτότυπη μορφή. Δεν
χρειάζεται δηλαδή να υποβληθούν εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο).
Η μορφή των εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/2014 έχει ως
εξής:


Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν
Apostille, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.



Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, να φέρουν ημερομηνία εντός δέκα ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
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Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά νομίμως θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως
επικυρωμένα είτε από αρμόδια δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο, εκτός εάν πρόκειται για
έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών τα νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου Ι του ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις
των ΟΤΑ των οποίων μπορούν να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή
των ακριβών αντιγράφων τους.



Υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς
που αναφέρονται ανωτέρω.



Υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων τα οποία
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.



Στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ, εμπίπτουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι αναλόγως της νομικής μορφής
που έχουν (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε., διαχειριστές για
τις Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε και Ε.Π.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. για τους συνεταιρισμούς, κ.λπ.)

β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(άρθρο 92 και 94 - παρ. 4 του Ν. 4412/2016)
Στο συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται η τεχνική
προσφορά εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο). Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη
με τα όσα προδιαγράφονται και απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη.
Η τεχνική προσφορά μπορεί να περιέχει τα prospectus και οποιοδήποτε δικαιολογητικό που θα
αποδεικνύει ότι τα είδη που προσφέρουν πληρούν τις τεχνικές προσφορές των ειδών που απαιτούνται
από την διακήρυξη και αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Α αυτής.
Στην τεχνική προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος επίσης θα πρέπει να δηλώνει σε έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου υπογραφής:
α) Ότι εφόσον είναι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και υποχρέωση θα πρέπει να καταγράψει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επόμενη μέρα της υπογραφής της σύμβασης, τα είδη, τα
μεγέθη, τους χρωματισμούς κλπ του ιματισμού ανά κλάδο και του καθενός δικαιούχου ξεχωριστά.
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β) Ότι εφόσον είναι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και υποχρέωση αναλαμβάνει να παραδώσει τα
απαιτούμενα είδη ιματισμού εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας του δεκαημέρου καταγραφής των
αναγκών των δικαιούχων (όπως αναφέρεται στην περίπτωση α)
γ) Ότι όλα τα είδη ιματισμού που προσφέρει θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα καλύπτουν
πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
Να σημειωθεί ότι μαζί με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και δείγματα
απ΄ όλα τα είδη που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, τα οποία θα πρέπει να είναι σε
ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή
πρακτική δοκιμασία. Η μη προσήκουσα κατάθεση των απαιτούμενων δειγμάτων, μαζί με την κατάθεση
της προσφοράς, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από την διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης
τυχόν προσκομιζόμενα, από τους συμμετέχοντες, επιπλέον δείγματα που δεν προβλέπονται από την
παρούσα διακήρυξη, δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών επί ποινή αποκλεισμού. Τα
προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που
παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή
τεχνική προσφορά.
Η τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα
προσφερόμενα είδη.

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016)
Στο συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται η
οικονομική προσφορά.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:
Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο της οικονομικής προσφοράς σε CDROM σε μορφή Microsoft Word ή Excel (το CD-ROM δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί εις διπλούν),
σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β». Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένα ευκρινώς όλα τα απαιτούμενα πεδία του Παραρτήματος Β.
Προσφορές που δεν θα έχουν συμπληρωμένο κάποιο είδος θα αποκλείονται από την συνέχεια του
διαγωνισμού. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα είδη του Παραρτήματος Β κι όχι για μεμονωμένα.
Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος
της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη
(180 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού).
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Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της
ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης στην τιμή της προσφοράς τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το κόστος
μεταφοράς,

καταμέτρησης

των

επιλεγμένων

ειδών,

μεγεθών

και

χρωματισμών

καθώς

και

οποιουδήποτε άλλου κόστους της διαδικασίας από την υπογραφή της σύμβασης και των υποχρεώσεων
του αναδόχου, μέχρι και την τελική και οριστική παραλαβή των ειδών ιματισμού από τους δικαιούχους.
Επιπλέον οι τυχόν αλλαγές που θα χρειαστούν σε μεγέθη, χρώματα κλπ δεν θα χρεώνονται και είναι
υποχρέωση του αναδόχου να συμμορφωθεί πλήρως με τις ανάγκες και απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια
του συνολικού προϋπολογισμού.
Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες. Προσφορά που θέτει όρο
αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίνεται ενιαία
τιμή για όλα τα τεμάχια κάποιου από τα είδη της διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Β

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της

παρούσας

διακήρυξης,

συμπληρωμένο ευκρινώς με:


Την τιμή μονάδας του κάθε προσφερόμενου είδους (τεμαχίου/ζεύγους) χωρίς Φ.Π.Α.



Τα επιμέρους γινόμενα τιμής τεμαχίου/ζεύγους ανά είδος επί την αντίστοιχη ζητούμενη ποσότητα.



Τη συνολική προσφερόμενη τιμή μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.



Το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στη συνολική προσφερόμενη τιμή



Τη συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σε ευρώ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο
προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορά στην οποία δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο
της προμήθειας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο συνολικό –
τελικό ποσό της προσφοράς των συμμετεχόντων προ Φ.Π.Α. και όχι στα επιμέρους είδη οπότε οι
οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει στο τέλος να έχουν τελικό σύνολο προ Φ.Π.Α.
και μετά Φ.Π.Α. Αν από κάποια προσφορά απουσιάζουν τα τελικά σύνολα από τα ζητούμενα είδη του
συνημμένου πίνακα (Παράρτημα Β) η προσφορά θα απορρίπτεται.
Προσφορά που είναι αόριστη ή προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή
σαφήνεια θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

δεν προκύπτει με
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Η Οικονομική προσφορά καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου της προμήθειας και αφορά τις κάθε
είδους δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών κ.λπ.), την αμοιβή του
Αναδόχου, καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο
πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το
Πανεπιστήμιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, δεν θα
απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι, οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους
όρους και κρίνονται επουσιώδεις, από την αρμόδια Επιτροπή. Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται
στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Προσφορές
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον
Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 ημερολογιακές ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Στην οικονομική του προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να
αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερολογιακών
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 180 ημερολογιακές ημέρες. Εάν οι
διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν.
4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους
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δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά
ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση
του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς
φoρείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η
προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου,
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.
Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά.
Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε ομάδας που περιλαμβάνει.
Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη κάποιας ομάδας, θα απορρίπτονται. Όταν μια
προσφορά απορριφθεί ως προς ένα είδος, αναγκαστικά απορρίπτεται ολόκληρη.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και συμφωνούν.
Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της
Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ή
παρουσιάζουν μη προφανή λάθη στα ποσά, απορρίπτονται ως απαράδεκτες με απόφαση του Δ.Σ. του
Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
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Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεως και διευκρινίζονται δε
σχετικά τα εξής:
- Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέων ότι η
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων
αντιγράφων.
- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων
(ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

2.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους δεν λαμβάνονται υπόψη.

2.4 ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των ειδών που θα προσφερθούν παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι
τιμές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορές που
δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με
χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
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επιβάρυνση.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή
αποκλεισμού.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον
Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:30,
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει κληρωθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά την
αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 117
του Ν. 4412/2016.
Πιο συγκεκριμένα:
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών, μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση
της επιτροπής (άρθρο 117, περίπτωση 4 του Ν. 4412/2016).
Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α., όλα τα
σχετικά έγγραφα, τους φακέλους και το/τα πρακτικά διενέργειας του.
Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,
και εκδίδεται μία απόφαση η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες (σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 18 του Ν. 4497/2017 – ΦΕΚ 171/Α’/13.11.2017).
3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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Η τελική επιλογή του ενός και μοναδικού αναδόχου θα γίνει με την σύγκριση των προσφορών στην
συνολική – τελική καθαρή αξία όλων των υπό προμήθεια ειδών (χωρίς ΦΠΑ) και όχι στις επιμέρους
τιμές, μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.
Αν από κάποια προσφορά απουσιάζουν τα τελικά σύνολα η προσφορά θα απορρίπτεται.
Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος ή αν αυτή
δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση
της αρμόδιας επιτροπής.
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων οικονομικών προσφορών η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90, παρ. 1 του
Ν. 4412/2016). Αυτό σημαίνει πως αν συμπίπτει η συνολική τελική τιμή χωρίς τον ΦΠΑ της
προσφερόμενης υπηρεσίας των συμμετεχόντων που μειοδότησαν, η Επιτροπή Διενέργειας του
διαγωνισμού θα προβεί σε κλήρωση μεταξύ και παρουσία αυτών.
Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές προϋποθέσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α)
αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή β)
κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των
προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις
πληροφοριών και δικαιολογητικών δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, ύστερα
από έγγραφό του (Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016).
3.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την απόφαση του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α.
προσκαλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε
σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω
δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται
και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας.
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης.
(5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. (Ν. 4488/13-9-2017 τ. 137 Α΄). Έχοντας
υπόψη το Αριθμ. Πρωτ. ΕΞ. 12161-2018/10001/12.01.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα: «Έκδοση
Πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016». Λόγω του ότι η έκδοση του εν λόγω
πιστοποιητικού ίσως δεν είναι προς το παρόν δυνατή, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας
υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ο υποψήφιος ανάδοχος ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού θα πρέπει να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση, περί μη επιβολής προστίμου 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 δύο (2) 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.
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β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες.
Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις
Α.Ε..

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον
Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
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απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
(Ειδικό Ταμείο Γ.Π.Α.) για τη λήψη απόφασης είτε για την απόρριψη της προσφοράς του υποψήφιου
αναδόχου, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Γενικά τα αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
(Σχετικό και το υπ. αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Διευκρινίσεις ως προς
τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο
(δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ).
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
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δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν
εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1
και τα άρθρα 75, 76 και 77 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του
άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.
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3.4 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε
κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι
αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί
τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές
εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους
όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία
θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα
έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους.
3.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η ανακοίνωση κατακύρωσης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 105 του
Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα
αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού θα γίνει σε έναν και μοναδικό ανάδοχο με βάση την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο συνολικό – τελικό
ποσό της προσφοράς των συμμετεχόντων χωρίς τον Φ.Π.Α. και όχι στα επιμέρους είδη, μεταξύ των
τεχνικά αποδεκτών προσφορών.
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Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρθρ. 104 του Ν. 4412/16.
Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α
σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της οποίας ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον
Φ.Π.Α. (5% της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης
τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
3.6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,
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στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι
αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση
τέτοιων προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία
των άρθρων 29 ή 32 του ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
3.7 ΔIOIKHTIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127
του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα Γ΄). Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της οποίας ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας,
χωρίς τον Φ.Π.Α. (5% της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει
ημερομηνία λήξης τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
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Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με
την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την
κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.
Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ του Ειδικού Ταμείου του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αναδόχου, μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό συμβατικό όρο.
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως
και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε
τροποποίησης με προφορική συμφωνία.
Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο οποιουδήποτε άλλου κειμένου (προσφορά, διακήρυξη,
απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης) εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών από ---/---/2020 έως ---/---/2020.
4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εκτός των Γενικών όρων για το διαγωνισμό, ισχύουν και οι παρακάτω ειδικοί όροι:
H ποιοτική και ποσοτική παράδοση των ειδών ιματισμού, θα γίνει σε χώρο εντός του Ιδρύματος που
θα υποδειχθεί στον ανάδοχο κατόπιν συνεννόησης μαζί του σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα υπό την
παρουσία της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Διοίκησης. Ο κάθε δικαιούχος θα παραλαμβάνει
τον ιματισμό που δικαιούται και του αναλογεί και θα υπογράφει για την παραλαβή του σε αντίστοιχο
πίνακα ο οποίος μαζί με το τελικό πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και το τιμολόγιο θα
προσκομιστεί στο λογιστήριο του Ιδρύματος για διεκπεραίωση. Η παραπάνω διαδικασία δύναται να
μην διεκπεραιωθεί σε μία ημέρα καθώς μπορεί να προκύψουν αλλαγές ή σφάλματα σε νούμερα,
χρωματισμούς κλπ. Οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις του αναδόχου και τα έξοδα μεταφοράς και
κίνησης αυτών καθώς και οποιοδήποτε άλλο έξοδο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να εναρμονίζεται με τις ανάγκες των
δικαιούχων των ειδών ιματισμού της Υπηρεσίας και να φέρει σε πέρας την εν λόγω προμήθεια.
Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα
ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των ειδών ιματισμού. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη
ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου.
Κατά την παράδοση των ειδών ιματισμού, αυτά θα εξετάζονται από την Επιτροπή παραλαβής τα μέλη
της οποίας θα ελέγχουν την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την
αντιστοιχία τους με τα δείγματα που κατατέθηκαν με την προσφορά του αναδόχου.
Τα δείγματα που κατατέθηκαν με την κατάθεση της προσφοράς, επιστρέφονται στους λοιπούς
διαγωνιζόμενους με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο, τα δε
δείγματα του αναδόχου θα του επιστραφούν μετά το πέρας της όλης διαδικασίας και της τελικής του
εξόφλησης.
Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του
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Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο Πανεπιστήμιο
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία, κατά την μεταφορά των υλικών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και
δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους.
Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών
του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των
προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016.
4.3 ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και με
μεταφορά του αντίστοιχου πληρωτέου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μετά την
διαπίστωση εκτέλεσης της προμήθειας και παραλαβής της, από την αρμόδια Επιτροπή του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο
συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:


Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου.



Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει) πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του καθαρού ποσού
του μηνιαίου τιμολογίου.



Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου
τιμολογίου, εκτός ΦΠΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (όποτε ισχύσει)



Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί του ποσού κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 969/Β’ /22.03.2017



Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης
με τον ανάδοχο.

Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος και την μεταφορά του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό
λογαριασμό της Εταιρείας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Φορολογική ενημερότητα πλην κεντρικής διοίκησης,
β) Ασφαλιστική ενημερότητα,
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γ) Επίσημο έγγραφο από την συνεργαζόμενη τράπεζα όπου θα αναγράφεται ο IBAN καθώς και ο
πρώτος δικαιούχος που θα είναι η Εταιρεία.
δ) Αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. εκπροσώπησης της εταιρείας (στην περίπτωση Α.Ε.),
ε) Το τελευταίο θεωρημένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο και πρόσφατη βεβαίωση Πρωτοδικείου
ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα (στις περιπτώσεις Ο.Ε. - Ε.Ε.) και αντίγραφο πρακτικών ή
το Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύεται, όταν πρόκειται για Ε.Π.Ε. των οποίων οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από
την συνεδρία των εταίρων.
Πριν την έκδοση των τιμολογίων του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του
Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.
Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις,
επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση όμως
εντυπωσιακών αλλαγών των τιμών των πρώτων υλών και κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης αναφοράς
του αναδόχου και έγκρισής της από το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. θα υπάρχει δυνατότητα
αναπροσαρμογής της τιμής αγοράς.
Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της
αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω
καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν ευθύνεται.
4.4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν
όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε
επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης
(νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή
έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.
4.5 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (άρθρα 203 και 204).
4.6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις το Ειδικό
Ταμείο του Γ.Π.Α. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς καμία απαίτηση από κείνον.
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.
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4412/2016.
Για την κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.
4.7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των
Παραρτημάτων και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του
Δημοσίου του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων),
δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η
οποιουδήποτε τρίτου.
3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση
δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο
Εταιρεία.
4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τηρεί τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου.
6. Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί
έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α.
7. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το 50%
στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος
Α σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
8. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση
που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα
δικάζουν αμετάκλητα.
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9. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της
αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω
καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν
ευθύνεται.
10. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη
δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Γ’ Προμηθειών του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά οδός 75, 118 55 Αθήνα, ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου, τηλέφωνα
επικοινωνίας 210 529 4852 & 210 529 4835, fax 210 3471105, email loggpa@aua.gr

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Γ.Π.Α.
ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΚΙΝΤΖΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
για τους εργαζόμενους στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως εργασιακό περιβάλλον, οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία
μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των
δραστηριοτήτων πρόληψης κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της
απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων προς


αποφυγή έκθεσης του εργαζομένου σε επαγγελματικό κίνδυνο



αποτροπή εργατικού ατυχήματος.

Συνεπώς, η χρησιμοποίηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για την προφύλαξη από τον
επαγγελματικό κίνδυνο ή κινδύνους όχι απλά επιτρέπεται, αλλά και απαιτείται.
Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του ΓΠΑ που
ασχολούνται με:


εργασίες κηπουρικής, εργασίες στην ύπαιθρο τους θερινούς μήνες, φροντίδας ζώων, εργασίες
ψεκασμού με ζιζανιοκτόνα, χρήσης λιπασμάτων, χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων
(αλυσοπρίονο,

χορτοκοπτικό,

τρακτέρ

κα)

(ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ,

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)


εργασίες με βροχή ή κρύο (ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ)



εργασίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ)



εργασίες τεχνικών έργων (ΤΕΧΝΙΚΟΥ) και εργασίες σε τυπογραφείο (ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ)



εργασίες επίβλεψης τεχνικών έργων (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)



εργασίες υπαίθριες σε γεωργικές εγκαταστάσεις (ΓΕΩΠΟΝΟΙ)



εργασίες ιατρικές (ΙΑΤΡΩΝ)

Οι εργασίες του προσωπικού που απασχολείται στα εργαστήρια του Ιδρύματος θα εξεταστούν
αναλυτικά, προκειμένου να αποδειχθεί η αναγκαιότητα των κατάλληλων ΜΑΠ. Μέχρι την επόμενη
αναθεώρηση της έκθεσης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια συγκεκριμένων ειδών για λόγους
ασφαλείας.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οφείλει να προμηθευτεί τα ΜΑΠ για τους εργαζόμενους και οι
εργαζόμενοι θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά κατά το χρόνο εργασίας τους, αυτόν τον εξοπλισμό
προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας.
Τα ΜΑΠ που περιγράφονται και προδιαγράφονται παρακάτω, ανταποκρίνονται στις συνθήκες που
επικρατούν στους χώρους εργασίας του Ιδρύματος και έχουν επιλεγεί με γνώμονα την ελαχιστοποίηση
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της έκθεσης των εργαζομένων σε φυσικούς και χημικούς κινδύνους (μηχανικές καταπονήσεις, τριβές,
συμπιέσεις, εκδορές, ερπετά, σκόνες, χημικές ουσίες κα).
Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων έκθεσης του εργαζόμενου έχουν ληφθεί υπόψη περισσότερα του
ενός ΜΑΠ, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η προστασία του.
Για κάθε μέσο ατομικής προστασίας, που θα γίνει προμήθεια, θα παραδοθεί υποχρεωτικά από τον
κατασκευαστή ενημερωτικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα που θα περιέχει:
• Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισμού, επιθεώρησης, απολύμανσης.
• Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιμές για τον προσδιορισμό, το επίπεδο ή την
κατηγορία προστασίας του μέσου
• Τα πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
• Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων και τα όρια εκτός των
οποίων αντενδείκνυται η χρησιμοποίηση του μέσου
• Την ημερομηνία ή χρονική διάρκεια απόσυρσης του μέσου
• Τη συσκευασία της ασφαλούς μεταφοράς
• Τη σημασία της σήμανσης που υπάρχει
Τονίζεται ότι τα ΜΑΠ προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση του κάθε εργαζόμενου και μαζί
με την παροχή οδηγιών για τη χρήση τους, θα ακολουθήσει και σχετική εκπαίδευση ή και εξάσκηση
των εργαζομένων.
Οι ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων που αναφέρονται στην έκθεση θα καθοριστούν με βάση
τις καταστάσεις των δικαιούχων έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την περιγραφή της εργασίας του
προσωπικού.
Η παρούσα έκθεση δύναται να αναθεωρηθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο, ανάλογα με τις
συνθήκες εργασίας που επικρατούν στο χώρο των εργαζομένων και τις διαδικασίες
οργάνωσης της εργασίας τους.
Ακολουθούν οι λίστες των ΜΑΠ ανά εξεταζόμενη κατηγορία εργαζομένων και οι τεχνικές προδιαγραφές
των ΜΑΠ.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ – ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ



























Ένα αδιάβροχο
Ένα μπουφάν εργασίας
Μια νιτσεράδα
Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) χειμερινές
Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) καλοκαιρινές
Τζάκετ και παντελόνι (εφόσον οι υπάλληλοι των κλάδων αυτών είναι χειριστές
αλυσοπρίονου)
Τζάκετ και παντελόνι (εφόσον οι υπάλληλοι των κλάδων αυτών είναι χειριστές
χορτοκοπτικού)
Στολή προστασίας από χημικά μιας χρήσης (συσκευασία 50 τμχ)
Δύο ζεύγη γάντια δερμάτινα με επένδυση
Έξι ζεύγη γάντια από LATEX
Τέσσερα ζεύγη γάντια από νιτρίλιο
Γάντια μιας χρήσης
Ένα ζεύγος γάντια από PVC
Ένα ζεύγος γυαλιά τύπου GOOGLES
Δύο ζεύγη γυαλιά ηλίου
Δύο ασπίδια προστασίας με πλέγμα
Φιλτρόμασκες P1
Φιλτρόμασκες P2
Μία μάσκα ημίσεως προσώπου με δύο φίλτρα και ανταλλακτικά φίλτρα
Ένα καπέλο
Ένα ωτοβύσμα τύπου στέκας
Ωτοασπίδες με κορδόνι
Ένα ζεύγος γαλότσες
Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας χειμερινά
Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας καλοκαιρινά
Δύο ζεύγη επιγονατίδες

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ












Ένα αδιάβροχο
Ένα μπουφάν εργασίας
Μια νιτσεράδα
Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) χειμερινές
Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) καλοκαιρινές
Δύο ζεύγη γάντια δερμάτινα οδηγού
Ένα ζεύγος γυαλιά τύπου GOOGLES
Δύο ζεύγη γυαλιά ηλίου
Ένα καπέλο
Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας χειμερινά
Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας καλοκαιρινά

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Γυναίκες


Ένα μπουφάν εργασίας γυναικείο
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Τέσσερα παντελόνια εργασίας γυναικεία (μπλε, γαλάζιο)
Τέσσερα ποδιές εργασίας, τύπου σαμαράκι (μπλε, γαλάζιο)
Δύο μπλουζάκια κοντό μανίκι
Δύο μπλουζάκια μακρύ μανίκι
Γάντια μιας χρήσης (5 κουτιά)
Δύο ζεύγη παπούτσια αντιολισθηρά (τύπου σαμπό ή εναλλακτικά παπούτσια
καθαριότητας εσωτερικών χώρων)









Ένα μπουφάν εργασίας ανδρικό
Ένα σακάκι εργασίας ανδρικό
Τέσσερα παντελόνια εργασίας ανδρικά (μπλε, γαλάζιο)
Δύο μπλουζάκια κοντό μανίκι
Δύο μπλουζάκια μακρύ μανίκι
Γάντια μιας χρήσης (5 κουτιά)
Δύο ζεύγη παπούτσια αντιολισθηρά (τύπου σαμπό ή εναλλακτικά παπούτσια
καθαριότητας εσωτερικών χώρων)

Άνδρες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ









Ένα αδιάβροχο
Ένα μπουφάν εργασίας ανδρικό
Φιλτρόμασκες
Ένα καπέλο
Δύο ζεύγη γάντια από PVC
Γάντια μιας χρήσης (5 κουτιά)
Δύο ζεύγη παπούτσια εργασίας
Ένα ζεύγος γαλότσες

ΦΥΛΑΚΕΣ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ






Ένα αδιάβροχο
Ένα μπουφάν εργασίας
Μια νιτσεράδα
Ένα ζεύγος παπούτσια χειμερινά
Ένα ζεύγος παπούτσια καλοκαιρινά

ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ







Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) χειμερινές
Δύο φόρμες εργασίας (ολόσωμες ή σακάκι – παντελόνι) καλοκαιρινές
Φιλτρόμασκες Ρ2
Ωτοασπίδες με κορδόνι
Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας χειμερινά
Ένα ζεύγος παπούτσια ασφαλείας καλοκαιρινά

ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ / ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ)


Ένα αδιάβροχο

ΑΔΑ: 6ΛΜΡ46Ψ8Ζ6-Ψ62

20PROC007919371 2020-12-23
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1042/23.12.2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020











Ένα μπουφάν εργασίας
Μια νιτσεράδα
Δύο φόρμες εργασίας ( σακάκι – παντελόνι) χειμερινές
Δύο φόρμες εργασίας ( σακάκι – παντελόνι) καλοκαιρινές
Τέσσερα ζεύγη γάντια από νιτρίλιο
Φιλτρόμασκες Ρ1
Ένα ζεύγος παπούτσια χειμερινά
Ένα ζεύγος παπούτσια καλοκαιρινά
Ένα ζεύγος γαλότσες (Για την ειδικότητα του ΥΔΡΥΑΛΙΚΟΥ)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ





Ένα
Ένα
Ένα
Ένα

αδιάβροχο
μπουφάν εργασίας
ζεύγος παπούτσια χειμερινά
ζεύγος παπούτσια καλοκαιρινά







Ένα
Ένα
Ένα
Ένα
Ένα

αδιάβροχο
μπουφάν εργασίας
καπέλο
ζεύγος παπούτσια ασφαλείας χειμερινά
ζεύγος παπούτσια ασφαλείας καλοκαιρινά







Ένα
Ένα
Ένα
Ένα
Ένα

αδιάβροχο
μπουφάν εργασίας
καπέλο
ζεύγος παπούτσια ασφαλείας χειμερινά
ζεύγος παπούτσια ασφαλείας καλοκαιρινά

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΙΑΤΡΩΝ


Τρεις ρόμπες ιατρικές

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Γυαλιά

προστασίας
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
Αδιάβροχο ανακλαστικό σετ (σακάκι-παντελόνι) από 60% πολυεστέρα και 40% βαμβάκι με
ανακλαστικές ταινίες 3Μ που εξασφαλίζουν υψηλή ευκρίνεια.και με για μεγάλη αντοχή στη
διάσχιση

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ
Μπουφάν αδιάβροχο από ύφασμα 94% πολυεστέρα 6% elastane COFRA-TEX 250gr/m²
Εσωτερική επένδυση 100% πολυεστέρας 160gr/m² (EN 343, EN ISO13688)
Εργονομική σχεδίαση με 2 μεγάλες εξωτερικές τσέπες , 2 τσέπες στο στήθος και 1 τσέπη με
φερμουάρ, 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ, λάστιχο στην μέση, θερμοκολλημένες ραφές,
ανακλαστική λωρίδα, αποσπόμενη κουκούλα, εσωτερικό φερμουάρ και οπές εξαερισμού στις
μασχάλες

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟ
Μπουφάν αδιάβροχο, αντιανεμικό, εσωτερική θερμομονωτική επένδυση και πολύ καλή
διαπνοή. Για λόγους λειτουργικότητας θα έχει τσέπες. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ
προστασίας από το ψύχος με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Κουκούλα μόνιμη.
Yφασμα από πολυεστέρα Oxford με επίχριση πολυουρεθάνης.

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
Μπουφάν αδιάβροχο, αντιανεμικό, εσωτερική θερμομονωτική επένδυση και πολύ καλή
διαπνοή, 100% κερωμένο νάϋλον, επένδυση: 90% πούπουλα - 10% φτερά. ελαφρύ
επενδυμένο μπουφάν με ελαφρά ψηλό γιακά, δύο μπροστινές και δύο εσωτερικές τσέπες,
λάστιχο στην κουκούλα, το τελείωμα και στα μανίκια.

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ)
Μπουφάν αδιάβροχο και αντιανεμικό, τύπου Softshell τζάκετ από 100% Polyester Outershell.
Διαπνέον, με εσωτερική επένδυση Fleece. Θα διαθέτει συνολικά 8 τσέπες τοποθετημένες ως
εξής: δύο κάθετες μπροστά που ασφαλίζουν με φερμουάρ. Εσωτερικά θα διαθέτει από δύο
θήκες (για φακό, πολυεργαλείο κ.α.) και ένα πλαστικό D-ring για πρόσδεση και ασφάλιση των
μεταφερόμενων υλικών. Επίσης διαθέτει από μία τσέπη σε κάθε ώμο, με κάθετη πρόσβαση, η
οποία ασφαλίζει με φερμουάρ. Σε αυτές τις τσέπες, όπως και στις εμπρόσθιες, υπάρχει ειδική
οπή για εισαγωγή καλωδίων (hands-free, mp3, ασύρματος). Επιπρόσθετα, χαμηλά στον πήχη
του αριστερού χεριού, θα βρίσκεται άλλη μια εξωτερική τσέπη για μικροαντίκειμενα όπως
κλειδιά, USB Sticks κ.α. Ακόμα στο εσωτερικό από μία τσέπη σε κάθε πλευρά και άλλη μία
μεγάλου μεγέθους, πίσω, στο ύψος της μέσης με διπλή πρόσβαση (αριστερά, δεξιά). Κάτω
από τις μασχάλες διαθέτει ανοίγματα για εξαερισμό με φερμουάρ. Η κουκούλα θα είναι
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αναδιπλούμενη,
θα
αποθηκεύεται
μέσα
Υλικό κατασκευής: 100% Polyester Outershell, 100% Fleece Liner

στον

γιακά

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ
Νιτσεράδα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 343 και EN 340 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές,
την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.
Αδιαβροχοποίηση: 3
Διαπνοή: 3

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χειμερινές
Ολόσωμη ενδυμασία ή τζάκετ –παντελόνι κανβάς 35% cotton και 65% polyester 280gr,
εργονομικό με πολλαπλές τσέπες, με ενίσχυση στα γόνατα και υποδοχή για επιγονατίδες. (EN
340)
Καλοκαιρινές
Ολόσωμη ενδυμασία ή τζάκετ –παντελόνι 35% cotton και 65% polyester 240 gr, EN ISO
13688:2013.
Ειδικά:
Τζάκετ και παντελόνι (χειριστής αλυσοπρίονου)
Παντελόνι μέχρι τη μέση με περιμετρική προστασία από αλυσοπρίονο στα πόδια. Τζάκετ με
προστασία από αλυσοπρίονο.
Απαιτήσεις ασφαλείας: CE, ΕΝ381, EN 340
Υλικό: ελαστικός πολυεστέρας ή άλλο ισοδύναμο υλικό με ενισχύσεις από κατάλληλο υλικό.
Ανθεκτικό στο νερό, επίπεδο προστασίας 1 ( 20 m/s), τύπος Α, γόνατα με διπλή ενίσχυση.
Τζάκετ και παντελόνι (για κοπή χόρτων)
παντελόνι με αδιάβροχο υλικό στα πλαινά και στο μπροστινό μέρος του ποδιού , με
ενισχυμένη προστασία ενάντια σε εκτοξευόμενα αντικείμενα. Εργονομικά προσχηματισμένα
γόνατα.. Τζάκετ με τσέπες, κατάλληλο για πολύωρη εργασία με εξάρτηση. Εργονομικά
προσχηματισμένοι βραχίονες. Ανθεκτικά στο νερό και στον άνεμο, ελαστικά ένθετα, φερμουάρ
αερισμού, ενισχύσεις στα γόνατα, αντανακλαστικά ένθετα για καλή ορατότητα. Απαιτήσεις
ασφαλείας EN 381.

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Φόρμα ολόσωμη από πολυαιθυλένιο, με φερμουάρ και ενσωματωμένη κουκούλα, με
λαστιχάκια στην κουκούλα, στην μέση, τα χέρια και τα πόδια, με αντιστατικές ιδιότητες, με
εξαιρετική προστασία από στερεά σωματίδια, σκόνες, βαφές και πιτσιλίσματα υγρών (CE, EN
14905, EN 14126, EN 1073-2).
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
Παντελόνι εργασίας γυναικείο από καπαρντίνα ή ποπλίνα (polycotton), βάρος υφάσματος 200 219 g/m², λάστιχο στη μέση.
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟ
Παντελόνι εργασίας ανδρικό από 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, βάρος υφάσματος 220
g/m², επεκτάσιμη μέση με θηλιές ζώνης πλαϊνές τσέπες για τα χέρια, διάφορες άλλες τσέπες,
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟ
Σακάκι εργασίας ανδρικό, από καπαρντίνα η ποπλίνα (polycotton), τσέπες για τα χέρια,
διάφορες άλλες τσέπες, ανθεκτικό σε πλύση θερμοκρασίας 60 °C.

ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙ)
Ποδιά εργασίας τύπου σαμαράκι από καπαρντίνα ή ποπλίνα (polycotton), με δύο τσέπες.

ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ
Μπλούζα με κοντό μανίκι από βαμβάκι (100%), βάρος υφάσματος 150 g/m²

ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ
Μπλουζάκι με μακρύ μανίκι (φούτερ) με ενίσχυση με ταινία στο κολάρο, μανικοκόλληση,
φακαρόλα στο λαιμό και ελαστάνη στις μανσέτες των πλευρών, το γιακά και το τελείωμα στα
μανίκια, βάρος υφάσματος 180 g/m²

ΡΟΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ρόμπα εργασίας από ύφασμα 65% polyester και 35% cotton καπαρτίνα βάρος 220 gr.

ΡΟΜΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΡΟΜΠΑ
Ρόμπα ιατρική από ύφασμα πολυεστέρα 65% και 35% βαμβάκι. Βάρος: 220 gr/m2. Tσέπες στο
ύψος της μέσης, χρώματος λευκού.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤINA ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Γάντια κατασκευασμένα από βόειο δέρμα κίτρινου χρώματος, με βαμβακερή επένδυση. Τα
γάντια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 420 και ΕΝ 388, με επίπεδα
μηχανικών αντοχών
3 (τριβή)
1 (κοπή με λεπίδα)
2 (διάσχιση)
3 (διάτρηση)
Σήμανση:
•CE
•Προμηθευτής , Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
•Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,3.

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ Latex
Γάντια με διπλή ενίσχυση πολυεστέρα, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα EN 420, ΕΝ
511 και ΕΝ 388, με επίπεδα μηχανικών αντοχών
3 (τριβή)
2 (κοπή με λεπίδα)
4 (διάσχιση)
3 (διάτρηση)
Σήμανση:
•CE
•Προμηθευτής , Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
•Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,2,4,3
•Εικονόσημο προστασίας έναντι του ψύχους

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Γάντια κατασκευασμένα από νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό μήκος
30cm, πάχος 0,5mm. Τα γάντια κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 407,
ΕΝ 374-5, EN 374-1 και ΕΝ 388 με επίπεδα μηχανικών αντοχών
4(τριβή)
1(κοπή με λεπίδα)
3 (διάσχιση)
1 (διάτρηση)
Σήμανση:
• CE
• Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,3,1

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC
Γάντια κατασκευασμένα από PVC με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Τα γάντια
κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. ΕΝ 420, ΕΝ 388, ΕΝ 374-2, ΕΝ 374-3
με επίπεδα μηχανικών αντοχών
• 4(τριβή)
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• 1(κοπή με λεπίδα)
• 2(διάσχιση)
• 1 (διάτρηση)
Σήμανση:
• CE
• Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,2,1
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΟΔΗΓΟΥ
Γάντια δερμάτινα οδηγού σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ420, με επίπεδα μηχανικών
αντοχών
• 3(τριβή)
• 2(κοπή με λεπίδα)
• 4(διάσχιση)
• 2 (διάτρηση)
Σήμανση:
• CE
• έτος κατασκευής, κωδικός προϊόντος, προμηθευτής
• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Γάντια μιας χρήσης κατασκευασμένα 100% από νιτρίλιο με μήκος περίπου 20cm. Διατίθενται
σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων. Τα γάντια είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο
EN 374-2, EN 374-3, EN 420 και θα φέρουν
Σήμανση:
• CE
• Προμηθευτής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος Κατασκευής
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ
ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES
Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική
επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα
στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. Προστασία ενάντια στα
χτυπήματα, στην ακτινοβολία UV, από σταγονίδια και πιτσιλιές, μεγάλα σωματίδια σκόνης,
τηγμένα μέταλλα και θερμά στερεά. Χρώμα φακού διάφανο, αντιγρατζουνιστική και
αντιθαμβωτική επίστρωση, ρυθμιζόμενο μήκος στους κροτάφους.
Θα ακολουθείται το πρότυπο EN 166, EN 170, EN 169, EN 175 και θα φέρουν σήμανση CE.
Στο πλαίσιο
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής
• Β Μηχανική Αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες
• 4 Προστασία από σκόνη
Στον οπτικό δίσκο
• 1 Οπτική κλάση
• Β Μηχανική Αντοχή
• Κ Προστασία έναντι τριβής
• Τ Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας
• 3, 4 Προστασία από σταγονίδια ή πιτσιλίσματα, Προστασία από μεγάλα σωματίδια σκόνης

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
Οπτικός δίσκος με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας ,επαρκή μηχανική αντοχή, με
αντοχή έναντι τριβής, με σκληρό πολυκαρμπονικό φακό, βραχίονες διπλής επένδυσης από
καουτσούκ και μαλακό λάστιχο στη θέση μύτης, χρώμα φακού μαύρο.
.Θα ακολουθείται το πρότυπο EN 166 1F και θα φέρουν σήμανση CE
Στο πλαίσιο
• Κατασκευαστής, Έτος Κατασκευής
• F Μηχανική Αντίσταση
• Στον οπτικό δίσκο
• 1 Οπτική κλάση
• 6-2 ή 6-2,5 που συμβολίζει την δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας,
συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος
• F Μηχανική Αντίσταση
• K προστασία έναντι τριβής
Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5-2 ή 5-2,5.

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
Οπτικός δίσκος με σχεδιασμό που προσφέρει στεγανοποίηση και προστασία έναντι υγρών,
σωματιδίων, αερίων και ατμών. Το σχήμα και ο σχεδιασμός θα προσφέρουν ασφαλή
εφαρμογή και συμβατότητα με μάσκες. Αντιχαρακτική προστασία για μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα και βελτιωμένη οπτική. Αντιθαμβωτική επικάλυψη για να μην θαμπώνουν οι
φακοί ιδίως όταν φοριούνται σε συνδυασμό με μάσκες μισού προσώπου. Φακοί ακετάλης για
αντοχή έναντι χημικών, σπρέι βαφών και γενικές εργασίες σε εργαστήρια. Σύμφωνα με το
πρότυπο
EN166.
Σήμανση
CE.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι
επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.
Πρότυπα ΕΝ 166, EN 1731
Σήμανση:
• Στο στήριγμα:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• F Μηχανική αντοχή

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1
Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα
προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Σε συσκευασία των 20 ή 30 τμχ.
Πρότυπο: ΕΝ 149
Θα φέρουν ανεξίτηλα και τυπωμένα:
• σήμανση CE
• FFP1
•Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Κωδικός εργαστηρίου Πιστοποίησης

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ2
Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα
προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Σε συσκευασία των 20 ή 30 τμχ.
Πρότυπο: ΕΝ 149
Θα φέρουν ανεξίτηλα και τυπωμένα:
• σήμανση CE
• FFP2
•Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Κωδικός εργαστηρίου Πιστοποίησης

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και
πηγούνι. Η μάσκα θα φέρει δύο φίλτρα. Τα φίλτρα πρέπει να είναι A2P3 (χρώματος καφέ και
λευκού) που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια, συνθετικό
πλαστικό, σπειροειδές βίδωμα.. Πρότυπα ΕΝ 140 για την μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα. Θα
φέρουν ανεξίτηλα και τυπωμένα σήμανση CE
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• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης)
• Κωδικός εργαστηρίου Πιστοποίησης
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
Ανταλλακτικά φίλτρα A2P3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχουν προστασία από
οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια, κατάλληλα για την παραπάνω μάσκα.

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μάσκα μίας χρήσης με λάστιχο, ελαστική (τύπου χειρουργική) σε κουτί των 50 τεμ.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΚΑΠΕΛΑ
Καπέλο πάνινο, λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10cm.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΙΩΝ
ΩΤΟΒΥΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ
Κάλυμμα αυτιού με δακτύλιο από αντιιδρωτικό υλικό για στήριξη στο κεφάλι. Ωτασπίδες
ανατομικές με στρογγυλό σχήμα. Εύκαμπτο τόξο του ωτοβύσματος ή με δυνατότητα θέσεων
προσαρμογής της στεφάνης και επίπεδο προστασίας 3..
Πρότυπο: ΕΝ 352-1-3-4-6-8
Το ωτοβύσμα θα πρέπει να έχει τυπωμένα τα εξής:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής
• Κωδικός προϊόντος

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ωτοασπίδες με κορδόνι, κατασκευασμένες από απορροφητικό πολυμερή αφρό.
Πρότυπο: ΕΝ 352-2, SNR 32db
Οι ωτοασπίδες θα πρέπει να έχουν τυπωμένα τα εξής:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής
• Κωδικός προϊόντος
Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
ΓΑΛΟΤΣΕΣ
Αδιάβροχες μπότες κνήμης, μαλακό PVC, αδιάβροχη, με αντιολισθητική σόλα, εσωτερική βαμβακερή
επένδυση. Είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 20344 και ΕΝ 20345. Θα φέρουν σήμανση
• CE
•Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος , Έτος κατασκευής, μέγεθος

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ
Χειμερινά
Παπούτσια ασφαλείας, χειμερινά, S3 SRC. Πάνω μέρος: Αδιάβροχο δέρμα σαμουά. Εσωτερική
επένδυση: 100% πολυαμίδιο, αντιβακτηριακή, αναπνέει, να απορροφά και να απελευθερώνει την
υγρασία, ανθεκτική στην τριβή. Πάτος: AIR, κατασκευασμένος από EVA και ύφασμα, ανατομικός,
διάτρητος, αντιστατικό.
Προστασία δακτύλων: Μη μεταλλικά TOP RETURN
Σόλα: PU / TPU
Προστασία σόλας: Μη μεταλλικών APT Plate

Καλοκαιρινά
Παπούτσια ασφαλείας, καλοκαιρινά, S3 SRC. Πάνω μέρος: Αδιάβροχο δέρμα μόσχου σαμουά.
Εσωτερική επένδυση:από διαπνέον ύφασμα SANY-DRY®, αντιβακτηριδιακό, να απορροφά και να
απελευθερώνει την υγρασία, ανθεκτικό στην τριβή. Πάτος: Ανατομικός και αντιστατικός πάτος με οπές
και αερόσολα
Προστασία δακτύλων: Μη μεταλλική προστασία δακτύλων TOP RETURN
Προστασία σόλας: Μη-μεταλλική προστασία πέλματος APT Plate

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παπούτσια ασφαλείας με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Θα
προστατεύονται τα πόδια από εξωτερικές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν κακώσεις. Το πέλμα θα
αντιολισθητικό.
Πρότυπο ΕΝ 344,345
Σήμανση :
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής , μέγεθος
Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
Αντιστατικές ιδιότητες
Στη σόλα oil and acid resistant
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ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ)
Χειμερινά:
Παπούτσια ασφαλείας με επένδυση αντιβακτηριδιακή και υδρόφοβη, εξωτερική σόλα ανθεκτική με
ευκαμψία και αντιολισθητικότητα, σκληρότητα πέλματος μαλακή, συνθετική εσωτερική ενίσχυση στα
δάκτυλα. Θα διαθέτει αφαιρούμενο πάτο για απορρόφηση κραδασμών και απορρόφηση της υγρασίας.
Υλικά κατασκευής: δέρμα 2 mm. και υφαντό nylon
Ύψος: 6
Προτεινόμενη χρήση: υπηρεσιακή – φύλαξης
Καλοκαιρινά:
Παπούτσια ασφαλείας με επάνω μέρος: δέρμα suede με ισχυρό αναπνέον τμήμα σε συνδυασμό με
nylon. Αντιιδρωτική φόδρα, ανατομικά σχεδιασμένο καλαπόδι για τέλεια εφαρμογή, πάτος
αποσπώμενος, αναπνέον, αδιαπέραστος από υγρασία, αντιβακτηριδιακός, απομακρύνει τις οσμές, με
ενίσχυση EVA στη φτέρνα και στα δάχτυλα, μεσόσολα EVA, απορροφητική σε κραδασμούς
Υλικά
κατασκευής:
2mm
Εξωτερική σόλα σχεδιασμένη για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη εφαρμογή, ιδανική για πολύωρη
χρήση. Προσφέρει απόλυτο κράτημα, άνεση/ευεξία, ελαστικότητα και αντοχή σε ολισθηρές επιφάνειες
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
Επιγονατίδες με προστατευτική ασπίδα, εξωτερική επένδυση από υλικό ανθεκτικό στην τριβή, τις
χημικές ουσίες, κεντρικό αντιολισθητικό μέρος, παραγέμισμα EVA και εύκαμπτο και εσωτερικά από
υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Θα συνδέονται με ζεύγος ή ζεύγη ιμάντων και θα
κλείνουν με ταινίες Velcro, διπλά ρυθμιζόμενα ελαστικά κλεισίματα.

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ)
Παπούτσια τύπου σαμπό, από δέρμα με αντιολισθηρή σόλα και αντιολισθητικό πέλμα.

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Παπούτσια με αδιαβροχοποιημένο δέρμα πάχους 1,8-2,0mm, εσωτερική φόδρα από αναπνέον και
ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα. Σόλα από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, αντιστατική, ανθεκτική
στην υδρόλυση ISO5423:92, στους υδρογονάνθρακες, στην τριβή, αντικραδασμική, αντιολισθητική
SRC. Ανατομικός πάτος, αφαιρούμενος, απορροφητικός, αντιστατικός, αναπνέον, ανατομική και
αντικραδασμική φτέρνα.
Απαιτήσεις: CE
Βάρος (Ν.42): 490gr.
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ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ )
Παπούτσια με απαλή δερματίνη, κορδόνια και λεπτομέρειες στη ραφή, αντιολισθητικό . Θα διαθέτει
εσωτερικό πάτο. Σύμφωνα με το πρότυπο ASTM F2413-05 Αντιολισθητική εξωτερική σόλα μεγάλης
πρόσφυσης από καουτσούκ Αντιολισθητική σόλα σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM F1677-96 Mark II
που φτάνει ή υπερβαίνει τον συντελεστή .5 ακόμη και σε νωπές ή λιπαρές επιφάνειες

Η Τεχνικός Ασφαλείας του ΓΠΑ
Μαντώ Αριστοπούλου
Χημικός Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α: ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών - ΔΕ Γωργοκτηνοτροφικού (8 δικαιούχοι)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφερόμενη

Ιματισμός -

Συνολικά

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ

Τιμή

Υποδήματα

Τεμάχια/Ζεύγη

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

τεμαχίου/Ζεύγους
χωρίς Φ.Π.Α.

Αδιάβροχο

8

(€ 20)

εργασίας

8

(€ 80)

Νιτσεράδα

8

(€ 45)

16

(€ 50)

16

(€ 50)

4

(€ 490)

Μπουφάν

Φόρμες
Εργασίας
(Ολόσωμες ή
σακάκι –
παντελόνι)
χειμερινές
Φόρμες
Εργασίας
(Ολόσωμες ή
σακάκι –
παντελόνι)
καλοκαιρινές
Τζάκετ και
παντελόνι
(εφόσον οι
υπάλληλοι των
κλάδων αυτών
είναι χειριστές
αλυσοπρίονου)
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Προσφερόμενη
Συνολική τιμή
(χωρίς ΦΠΑ)

Φ.Π.Α.

Τελική
τιμή
(με
ΦΠΑ)
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Τζάκετ και
παντελόνι
(εφόσον οι
υπάλληλοι των
κλάδων αυτών
είναι χειριστές
χορτοκοπτικού)

4

(€ 330)

8 σετ των 50τμχ

(€ 200) το σετ

16 ζεύγη

(€ 6)

48 ζευγάρια

(€ 8)

32 ζεύγη

(€ 5)

8 σετ των 50τμχ

(€ 10) το σετ

8

(€ 5)

Στολή
προστασίας
από χημικά
μιας χρήσης
(συσκευασία
50 τμχ)
Ζεύγη γάντια
δερμάτινα με
επένδυση
Ζευγάρια
γάντια από
LATEX
Ζεύγη γάντια
από νιτρίλιο
Γάντια μιας
χρήσης
(συσκευασία
50 τμχ)
Ζεύγος γάντια
από PVC
Ζεύγος γυαλιά
τύπου
GOOGLES
(€ 20)
8
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Ζεύγη γυαλιά
ηλίου

(€ 20)
16

Ασπίδια
προστασίας με
πλέγμα

16

(€ 35)

8

(€ 30)

8

(€ 30)

φίλτρα

8

(€ 78)

Καπέλο

8

(€ 10)

8

(€ 40)

8

(€ 20)

8 ζεύγη

(€ 30)

8

(€ 80)

8

(€ 80)

16 ζεύγη

(€ 15)

Φιλτρόμασκες
Ρ1
Φιλτρόμασκες
Ρ2

Μάσκα ημίσεως
προσώπου με
δύο φίλτρα και
ανταλλακτικά

Ωτοβύσμα
τύπου στέκας
Ωτοασπίδες με
κορδόνι
Ζεύγος
γαλότσες
Ζεύγος
παπούτσια
ασφαλείας
χειμερινά
Ζεύγος
παπούτσια
ασφαλείας
καλοκαιρινά
Ζεύγη
επιγονατίδες
ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ
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Β: ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων (2 δικαιούχοι)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφερόμενη

Ιματισμός -

Συνολικά

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ

Τιμή

Υποδήματα

Τεμάχια/Ζεύγη

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

τεμαχίου/Ζεύγος
χωρίς Φ.Π.Α.

Αδιάβροχο

2

(€ 20)

εργασίας

2

(€ 80)

Νιτσεράδα

2

(€ 45)

4

(€ 50)

4

(€ 50)

2

(€ 490)

Μπουφάν

Φόρμες
εργασίας
(ολόσωμες ή
σακάκι –
παντελόνι)
χειμερινές
Φόρμες
εργασίας
(ολόσωμες ή
σακάκι –
παντελόνι)
καλοκαιρινές

Τζάκετ και
παντελόνι
(χειριστής
αλυσοπρίονου)
Τζάκετ και
παντελόνι

2
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Προσφερόμενη
Συνολική τιμή
(χωρίς ΦΠΑ)

Φ.Π.Α.

Τελική
τιμή
(με
ΦΠΑ)
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(χειριστής
χορτοκοπτικού)
(€ 330)
Ζεύγη γάντια
δερμάτινα
οδηγού

4 ζεύγη

(€ 6)

2

(€ 20)

4 ζεύγη

(€ 20)

2

(10)

2

(€ 80)

2

(€ 80)

Ζεύγος γυαλιά
τύπου
GOOGLES
Ζεύγη γυαλιά
ηλίου
Καπέλο
Ζεύγος
παπούτσια
ασφαλείας
χειμερινά
Ζεύγος
παπούτσια
ασφαλείας
καλοκαιρινά
ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ
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Γ: ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ Καθαριστών Εσωτερικών χώρων (16 δικαιούχοι)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφερόμενη

Ιματισμός -

Συνολικά

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ

Τιμή

Υποδήματα

Τεμάχια/Ζεύγη

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

τεμαχίου/Ζεύγος
χωρίς Φ.Π.Α.

Ρόμπες
εργασίας
χειμερινές

34

(€ 25)

34

(€ 25)

Ρόμπες
εργασίας
θερινές
Γάντια μιας
χρήσης
(συσκευασία
50 τμχ)

17 σετ των
50τμχ

(€ 10) το σετ

34 ζεύγη

(€ 18)

Ζεύγη
παπούτσια
αντιολισθηρά
(τύπου
σαμπό)

ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ
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Προσφερόμενη
Συνολική τιμή
(χωρίς ΦΠΑ)

Φ.Π.Α.

Τελική
τιμή
(με
ΦΠΑ)
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Δ: ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ Καθαριστών Εξωτερικών χώρων (2 δικαιούχοι)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφερόμενη

Ιματισμός -

Συνολικά

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ

Τιμή

Υποδήματα

Τεμάχια/Ζεύγη

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

τεμαχίου/Ζεύγος
χωρίς Φ.Π.Α.

Αδιάβροχο

1

(€ 20)

1

(€ 80)

Μπουφάν
εργασίας
Φιλτρόμασκες

(€ 30)

P1

1

Καπέλο

1

(€ 10)

Ζεύγη γάντια
από PVC

2 ζεύγη

(€ 5)

Γάντια μιας
χρήσης

(€ 10) το σετ

(συσκευασία
50 τμχ)

1 σετ των 50τμχ

Ζεύγος
παπούτσια
χειμερινά

(€ 65)
1 ζεύγη

Ζεύγος
παπούτσια
καλοκαιρινά

(€ 65)
1 ζεύγη

ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ
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Προσφερόμενη
Συνολική τιμή
(χωρίς ΦΠΑ)

Φ.Π.Α.

Τελική
τιμή
(με
ΦΠΑ)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Ε: ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων (7 δικαιούχοι)

Ιματισμός
Υποδήματα
Αδιάβροχο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφερόμενη

Συνολικά

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ

Τιμή

Τεμάχια/Ζεύγη

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

τεμαχίου/Ζεύγος
χωρίς Φ.Π.Α.

7

(€ 20)

εργασίας

7

(€ 100)

Νιτσεράδα

7

(€ 45)

7 ζεύγη

(€ 80)

7 ζεύγη

(€ 80)

Προσφερόμενη

Φ.Π.Α.

Τελική
τιμή

Συνολική τιμή

(με

(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ)

Μπουφάν

Ζεύγος
παπούτσια
χειμερινά
Ζεύγος
παπούτσια
καλοκαιρινά
ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ

Ζ: ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Τυπογράφων (2 δικαιούχοι)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφερόμενη

Ιματισμός -

Συνολικά

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ

Τιμή

Υποδήματα

Τεμάχια/Ζεύγη

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

τεμαχίου/Ζεύγος
χωρίς Φ.Π.Α.

Φόρμες
εργασίας
(ολόσωμες ή
σακάκι –
παντελόνι)
χειμερινές

(€ 50)
4

Φόρμες
εργασίας
(ολόσωμες ή
σακάκι –

4
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Προσφερόμενη
Συνολική τιμή
(χωρίς ΦΠΑ)

Φ.Π.Α.

Τελική
τιμή
(με
ΦΠΑ)
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παντελόνι)

(€ 50)

καλοκαιρινές
Φιλτρόμασκες
Ρ2

(€ 30)
2

Ωτοασπίδες
με κορδόνι

2

(€ 20)

2

(€ 80)

2

(€ 80)

Ζεύγος
παπούτσια
ασφαλείας
χειμερινά
Ζεύγος
παπούτσια
ασφαλείας
καλοκαιρινά
ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ

Η: ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητας Υδραυλικού) (1 δικαιούχος)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφερόμενη

Ιματισμός -

Συνολικά

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ

Τιμή

Υποδήματα

Τεμάχια/Ζεύγη

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

τεμαχίου/Ζεύγος
χωρίς Φ.Π.Α.

Αδιάβροχο

1

(€ 20)

εργασίας

1

(€ 80)

Νιτσεράδα

1

(€ 45)

Μπουφάν

Φόρμες
εργασίας
(ολόσωμες ή
σακάκι –
παντελόνι)
χειμερινές

(€ 50)
2

Φόρμες
εργασίας

2
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Προσφερόμενη
Συνολική τιμή
(χωρίς ΦΠΑ)

Φ.Π.Α.

Τελική
τιμή
(με
ΦΠΑ)
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(ολόσωμες ή
σακάκι –
παντελόνι)

(€ 50)

καλοκαιρινές
Ζεύγη γάντια
από νιτρίλιο

4 ζεύγη

(€ 5)

1

(€ 30)

1

(€ 80)

1

(€ 80)

Φιλτρόμασκες
Ρ1
Ζεύγος
παπούτσια
χειμερινά
Ζεύγος
παπούτσια
καλοκαιρινά
ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ

Θ: ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ Επιμελητών (4 δικαιούχοι)

Ιματισμός
Υποδήματα
Αδιάβροχο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφερόμενη

Συνολικά

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ

Τιμή

Τεμάχια/Ζεύγη

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

τεμαχίου/Ζεύγος
χωρίς Φ.Π.Α.

3

(€ 20)

3

(€ 80)

Μπουφάν
εργασίας
ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ
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Προσφερόμενη
Συνολική τιμή
(χωρίς ΦΠΑ)

Φ.Π.Α.

Τελική
τιμή
(με
ΦΠΑ)
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Ι: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Γεωπόνων (7 δικαιούχοι)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφερόμενη

Ιματισμός -

Συνολικά

ΜΕ

Τιμή

Υποδήματα

Τεμάχια/Ζεύγη

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ

τεμαχίου/Ζεύγος

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

χωρίς Φ.Π.Α.

Αδιάβροχο

5

(€ 20)

5

(€ 80)

5

(€ 10)

5

(€ 80)

5

(€ 80)

Προσφερόμενη

Φ.Π.Α.

Τελική

Συνολική τιμή

τιμή (με

(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ)

Μπουφάν
εργασίας
Καπέλο

Ζεύγος
παπούτσια
ασφαλείας
χειμερινά
Ζεύγος
παπούτσια
ασφαλείας
καλοκαιρινά
ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ

ΙΑ: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Ιατρών (1 δικαιούχος)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
Ιματισμός Υποδήματα

Συνολικά
Τεμάχια/
Ζεύγη

Φ.Π.Α.

ΙΣΜΟΣ

Προσφερόμε

Προσφερόμεν

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/Ζ

νη Τιμή

η Συνολική

Προσφερόμενη Τελική

ΥΓΟΥΣ

τεμαχίου/Ζε

τιμή (χωρίς

τιμή (με ΦΠΑ)

ΧΩΡΙΣ

ύγος

ΦΠΑ)

Φ.Π.Α.
Ρόμπες
ιατρικές

3

(€ 20)

ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ
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ΙΒ: Ομάδα Πυροπροστασίας (Καρπενήσι, Θήβα, Άμφισσα)

Ιματισμός -

Συνολικά

Υποδήματα

Τεμάχια/Ζεύγη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

Προσφερ

Φ.Π.Α

ΣΜΟΣ

όμενη

.

ΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓ

Τιμή

Προσφερόμενη

ΟΥΣ ΧΩΡΙΣ

τεμαχίου

Συνολική τιμή (χωρίς

Φ.Π.Α.

/Ζεύγος

ΦΠΑ)

χωρίς
Φ.Π.Α.
Πυρίμαχες
ολόσωμες
φόρμες

7

(€ 130)

5

(€ 36)

7 ζεύγη

(€ 52)

7 ζεύγη

(€ 200)

Πυρίμαχες
κουβέρτες
Ζεύγη γάντια
πυρίμαχα

Ζεύγη μπότες
πυροσβεστών

ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ
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ΙΓ: Ομάδα Α Βοηθειών (Καρπενήσι, Θήβα, Άμφισσα)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ιματισμός -

Συνολικά

ΜΕ

Υποδήματα

Τεμάχια/Ζεύγη

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

Προσφερόμενη

Προσφερόμενη

Τελική

Τιμή

Συνολική τιμή

τιμή (με

τεμαχίου/Ζεύγος

(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ)

Ρόμπες
ιατρικές

10

(€ 20)

Γάντια μιας
χρήσης
(συσκευασία
50 τμχ)

10 σετ των
50τμχ

(€ 10)

10

(€ 5)

Μάσκες μιας
χρήσης
ΣΥΝΟΛΑ
ΚΛΑΔΟΥ

ΙΔ: ΚΛΑΔΟΣ Εργαζόμενοι σε εργαστήρια
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφερόμενη

Συνολική

Ιματισμός -

Συνολικά

ΜΕ

Προσφερόμενη

τιμή

Υποδήματα

Τεμάχια/Ζεύγη

ΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΖΥΓΟΥΣ

Τιμή

(χωρίς

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

τεμαχίου/Ζεύγος

ΦΠΑ)

Τελική
τιμή (με
ΦΠΑ)

Ζεύγη γυαλιά
προστασίας

200

(€ 5)

ΣΥΝΟΛΑ ΚΛΑΔΟΥ

(Τα αναφερόμενα στα στοιχεία ΙΑ έως ΙΓ είδη θα παραδοθούν στην Τεχνικό Ασφαλείας του Ιδρύματος η οποία
έχει την ευθύνη διανομής τους).
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Συνολική τιμή όλων των κλάδων (χωρίς ΦΠΑ)
Φ.Π.Α.
Τελική τιμή όλων των κλάδων (με ΦΠΑ)

-ΟΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων
κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2020
Στην Αθήνα σήμερα την ---/---/2021 μεταξύ:
Αφενός του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην
Αθήνα (Ιερά Οδός 75, 11855) με Α.Φ.Μ.: 090042651 και Δ.Ο.Υ. : Α’ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή της παρούσας από τον

κ. Σπυρίδωνα Ε. Κίντζιο, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ειδικού

Ταμείου και Πρύτανη.
Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία « ..............................» , με ΑΦΜ: ----------- και Δ.Ο.Υ.: -------- που εδρεύει στην -------, επί της οδού --------------- και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
της παρούσας από τον κ. ................................................
Αφού έλαβαν υπόψη:
Την από ...................... 2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. (Συνεδρία …………..) με
την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του 1042/23.12.2020 συνοπτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε διοικητικούς
υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον δεύτερο από
τους συμβαλλόμενους και ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται για συντομία “ανάδοχος” συμφωνήθηκαν τα
κατωτέρω:

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: # € --------------- # (--------------------, ευρώ)
χωρίς τον Φ.Π.Α. και # € ----------------- # (--------------------------, ευρώ) συμπεριλαμβανομένου

του

Φ.Π.Α. (24%). Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές
επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία και όροι, περιγράφονται στην
παρούσα σύμβαση που υπογράφεται με τον ανάδοχο.
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Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση στον ανάδοχο της χορήγησης ειδών ατομικής προστασίας σε
διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως
αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική και την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα
β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε
γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού ποσού, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις
δ) Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση
Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και υποχρέωση θα πρέπει να καταγράψει εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την επόμενη μέρα της υπογραφής της σύμβασης, τα είδη, τα μεγέθη, τους χρωματισμούς
κλπ των ειδών ατομικής προστασίας ανά κλάδο και του καθενός δικαιούχου ξεχωριστά. Επίσης ο
ανάδοχος με δική του ευθύνη και υποχρέωση αναλαμβάνει να παραδώσει τα απαιτούμενα των ειδών
ατομικής προστασίας εντός σαράντα (40) ημερών μετά το πέρας του 30μερου καταγραφής των αναγκών
των δικαιούχων (όπως αναφέρεται στην περίπτωση α)
Όλα τα είδη ιματισμού που προσφέρει θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα καλύπτουν πλήρως
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
H ποιοτική και ποσοτική παράδοση των ειδών ατομικής προστασίας, θα γίνει σε χώρο εντός του
Ιδρύματος που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο κατόπιν συνεννόησης μαζί του σε προκαθορισμένη μέρα και
ώρα υπό την παρουσία της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Διοίκησης. Ο κάθε δικαιούχος θα
παραλαμβάνει τον ιματισμό που δικαιούται και του αναλογεί και θα υπογράφει για την παραλαβή του σε
αντίστοιχο πίνακα ο οποίος μαζί με το τελικό πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και το
τιμολόγιο θα προσκομιστεί στο λογιστήριο του Ιδρύματος για διεκπεραίωση. Η παραπάνω διαδικασία
δύναται να μην διεκπεραιωθεί σε μία ημέρα καθώς μπορεί να προκύψουν αλλαγές ή σφάλματα σε
νούμερα, χρωματισμούς κλπ. Οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις του αναδόχου και τα έξοδα μεταφοράς
και κίνησης αυτών καθώς και οποιοδήποτε άλλο έξοδο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να εναρμονίζεται με τις ανάγκες των δικαιούχων
των ειδών ατομικής προστασίας και να φέρει σε πέρας την εν λόγω προμήθεια.
Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή
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από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των ειδών ατομικής προστασίας. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη
ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου.
Κατά την παράδοση των ειδών ατομικής προστασίας, αυτά θα εξετάζονται από την Επιτροπή παραλαβής
τα μέλη της οποίας θα ελέγχουν την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την
αντιστοιχία τους με τα δείγματα που κατατέθηκαν με την προσφορά του αναδόχου.
Τα δείγματα που κατατέθηκαν με την κατάθεση της προσφοράς, επιστρέφονται στους λοιπούς
διαγωνιζόμενους με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο, τα δε δείγματα
του αναδόχου θα του επιστραφούν μετά το πέρας της όλης διαδικασίας και της τελικής του εξόφλησης.
Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του Αναδόχου.
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από
κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την
μεταφορά των υλικών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του
Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους.
Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών
του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων
κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 3: ΤΙΜΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και με επιταγή
της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την διαπίστωση εκτέλεσης της προμήθειας και παραλαβής της, από την
αρμόδια Επιτροπή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από
την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο
συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:


Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου.



Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει) πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του καθαρού ποσού
του μηνιαίου τιμολογίου.



Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου
τιμολογίου, εκτός ΦΠΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (όποτε ισχύσει)



Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί του ποσού κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% σύμφωνα με
το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 969/Β’ /22.03.2017



Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με
τον ανάδοχο.
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Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Για την είσπραξη της επιταγής από τον ανάδοχο απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Απόδειξη Είσπραξης,
β) Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε περίπτωση είσπραξης της επιταγής από
τρίτο άτομο, ή επίδειξη πληρεξουσίου για είσπραξη ποσού άνω των 10.000 €,
γ) Φορολογική ενημερότητα,
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα,
ε) Αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. εκπροσώπησης της εταιρείας (στην περίπτωση Α.Ε.),
στ) Το τελευταίο θεωρημένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο και πρόσφατη βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι
δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα (στις περιπτώσεις Ο.Ε. - Ε.Ε.) και αντίγραφο πρακτικών ή το
Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύεται, όταν πρόκειται για Ε.Π.Ε. των οποίων οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από την
συνεδρία των εταίρων.
Πριν την έκδοση των τιμολογίων του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του
Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.
Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις,
επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της
αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω
καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν ευθύνεται. Η
πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και με επιταγή της
Τράπεζας της Ελλάδος μετά την διαπίστωση εκτέλεσης της τμηματικής προμήθειας και παραλαβής της,
από την αρμόδια Επιτροπή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεώρησης του χρηματικού
εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η τιμή πώλησης του εκάστοτε είδους πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προσδιορίζεται στην οικονομική
προσφορά του αναδόχου. Η τιμή παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν
μεταβάλλεται.
Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες του αναδόχου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά
μεταφορικών εξόδων, οδοιπορικών, αποθήκευτρων, συσκευασίας κ.λπ.. Με την εξόφληση της τιμής
εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) έναντι του αναδόχου και ο τελευταίος ουδεμία
απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ιδρύματος.
Άρθρο 4: ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ
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4.1. Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα είδη που παραδίδει στο Ίδρυμα
είναι καινούργια και πλήρως προσαρμοσμένα

στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της

προσφοράς.
4.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των ειδών ατομικής
προστασίας πριν την παράδοσή τους στο Ίδρυμα καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητά τους. Ο
ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος από το οποίο
λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις τεχνικές προδιαγραφές μετά από
σχετική ενημέρωση του Ιδρύματος.
4.3. O ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η προσφορά του θα είναι πλήρης,
δηλαδή θα προσφέρει το σύνολο των απαιτούμενων ειδών.
4.4. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των
υποχρεώσεών του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των
προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤEΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
5.1. Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
5.2. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συμπεριλαμβανομένων
διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δίκαιο
είναι πάντοτε το Ελληνικό και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
6.1 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από ---/---/2021 έως ---/---/2021.
6.2. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 133
του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση. Εάν λυθεί μονομερώς η
σύμβαση από μέρους του Πανεπιστημίου κάθε δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί από τον ανάδοχο υπέρ
τρίτου θεωρείται, ότι δεν υπάρχει ως προς το Πανεπιστήμιο.
6.3. Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που
αναφέρεται στην παρούσα, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να
καταγγείλει αζημίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον
αντισυμβαλλόμενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζημίας του.
Άρθρο 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων),
δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η
οποιουδήποτε τρίτου.
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7.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που
διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία.
7.2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
7.3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Άρθρο 8: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ
8.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
εν όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε
επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης
(νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή
έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.
Άρθρο 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
9.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
9.2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 203 και 204).
Άρθρο 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
10.1. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις το
Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς καμία απαίτηση από κείνον.
10.2. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του
Ν. 4412/2016.
10.03. Για τη κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, αν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε
όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα
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υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με
προφορική συμφωνία.

Άρθρο 12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Η υπογραφή της σύμβασης, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των
Παραρτημάτων και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του
Δημοσίου του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων
που αναφέρονται στην διακήρυξη και στην παρούσα σύμβαση.



Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή
Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του
Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου.



Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε
περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με
την ανάδοχο Εταιρεία.



Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016.



Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου.



Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί
έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α.



Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το
50% στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του
Παραρτήματος Α της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Ο
ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
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παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού,
των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρο και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού
μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό
ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων και κατατέθηκε από τον ανάδοχο Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, της Τράπεζας…………………………… με αριθμό …………… και ποσού
# € ………..# (………………. ευρώ) και ημερομηνία λήξης …………, η οποία καλύπτει το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (5% της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία έχει
ημερομηνία λήξης τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, κάθε
συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραμείνει στο αρχείο του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) .
Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα στοιχεία που αναφέρονται στην 1042/23.12.2020 διακήρυξη η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης καθώς και στις προσφορές (τεχνική και
οικονομική) της αναδόχου εταιρείας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού

Για την εταιρεία

Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΚΙΝΤΖΙΟΣ

75

ΑΔΑ: 6ΛΜΡ46Ψ8Ζ6-Ψ62

20PROC007919371 2020-12-23
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1042/23.12.2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99202112_6
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75, ΑΘΗΝΑ. Τ.Κ.: 118 55
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΛΗΣ
- Τηλέφωνο: 210-5294852
- Ηλ. ταχυδρομείο: loggpa@aua.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.aua.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
CPV:
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας
18816000-2 Γαλότσες
18832000-0 Ειδικά υποδήματα
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
1042/23.12.2020
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του

οικονομικού

φορέα,

αναφέρετε

άλλον

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται
και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού

[……]

τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

ε) [] Ναι [] Όχι

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

(διαδικτυακή
διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

ή

φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο

οικονομικός

φορέας

συμμετέχει

στη

[] Ναι [] Όχι

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςiii;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία

α) [……]

(επικεφαλής,
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υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς

β) [……]

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυμία

της

γ) [……]

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον

[……]

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν

χρειάζεται,

δώστε

λεπτομερή

στοιχεία

[……]

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ iv
Στήριξη:
Ο

Απάντηση:

οικονομικός

ικανότητες

φορέας

άλλων

στηρίζεται

οικονομικών

στις

[]Ναι []Όχι

φορέων

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες v
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·
2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτηix·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες x·
5. νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

τρομοκρατίαςxi·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.
Λόγοι

που

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

[] Ναι [] Όχι

καταδίκες:

εις

βάρος

του

οικονομικού

οποιουδήποτε προσώπου
μέλος

του

εποπτικού

διοικητικού,
του

οργάνου

xiii

φορέα

ή

το οποίο είναι
διευθυντικού
ή

έχει

ή

εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται

ανωτέρω

(σημεία

1-6),

ή

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία

έχει

οριστεί

απευθείας

περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκμηρίωση

αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv
Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

α) Ημερομηνία:[ ],

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

σημείο-(-α): [ ],

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της

λόγος(-οι):[ ]
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καταδίκης,

β) [……]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και

γ)

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν

ορίζεται

απευθείας

στην

καταδικαστική απόφαση:

Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκμηρίωση

αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη

σχετικού

λόγου

αποκλεισμού

xvii

(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν

ναι,

περιγράψτε

τα

μέτρα

που

[……]

λήφθηκανxviii:

83

ΑΔΑ: 6ΛΜΡ46Ψ8Ζ6-Ψ62

20PROC007919371 2020-12-23
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1042/23.12.2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες

[] Ναι [] Όχι

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

β)[……]

β)[……]

υποχρεώσεων;

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-[……]·

-[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

γ)Πως

διαπιστώθηκε

η

αθέτηση

των

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον

ορίζεται

απευθείας

σε

αυτήν,

τη

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους

λεπτομερείς

αναφερθούν

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

πληροφορίες

λεπτομερείς

που

[……]

πληροφορίες

οφείλει

συμπεριλαμβανόμενων

κατά

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

ναι,

να

[……]

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xx
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή

διεύθυνση,

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων):

xxi

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες

σχετικά

με

αφερεγγυότητα,

πιθανή

Απάντηση:

σύγκρουση

συμφερόντων

ή

επαγγελματικό

παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[] Ναι [] Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του

περιβαλλοντικού,

κοινωνικού

και

εργατικού δικαίουxxii;

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις

xxiii

[] Ναι [] Όχι

:

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)

αναστολή

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, ή
ζ)

σε

οποιαδήποτε

προκύπτουσα

από

ανάλογη

κατάσταση

παρόμοια

διαδικασία

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους

-[.......................]

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να

-[.......................]

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων

σχετικά

με

τη

συνέχιση

της
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επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxiv
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή

διεύθυνση,

αρχή

ή

φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

[] Ναι [] Όχι

επαγγελματικό παράπτωμα ;
xxv

Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτομερείς

[.......................]

πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]

Έχει

συνάψει

ο

οικονομικός

φορέας

[] Ναι [] Όχι

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες:

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν

σύγκρουσης

[] Ναι [] Όχι

συμφερόντωνxxvi,

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτομερείς

[.........…]

φορέας

[] Ναι [] Όχι

πληροφορίες:
Έχει

παράσχει

ο

οικονομικός

ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
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στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxvii;
Εάν

ναι,

[...................…]
να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες:

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

xxviii

[] Ναι [] Όχι

κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης

δημόσιας

σύμβασης,

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης

, αποζημιώσεις ή

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν

ναι,

πληροφορίες:

να

αναφερθούν

λεπτομερείς
[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει

[] Ναι [] Όχι

ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που

απαιτούνται

απουσίας

των

για

λόγων

την

εξακρίβωση

αποκλεισμού

ή

της
την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)

ήταν

σε

θέση

καθυστέρηση

τα

απαιτούνται

από

να

υποβάλλει

χωρίς

δικαιολογητικά

που

την

αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται

να

του

αποφέρουν

αθέμιτο

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει

εξ

αμελείας

παραπλανητικές

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

88

ΑΔΑ: 6ΛΜΡ46Ψ8Ζ6-Ψ62

20PROC007919371 2020-12-23
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1042/23.12.2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση

όλων

των

απαιτούμενων

Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxix, 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
δωρεάνxxx.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στo ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του 1042/23.12.2020 «Συνοπτικού
διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2020».

Αθήνα, …………………………….
Υπογραφές

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
iv Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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v Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
vi 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).
vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν.
Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
ix Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
x 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 απόφασηςπλαίσιο.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xviii
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς
xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxiv

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvi

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxvii

Πρβλ άρθρο 48.

xxviii
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxix

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxx Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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