ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ
Αριθ. Διακήρυξης Νο 758/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ: «Υπηρεσία για τoν άπαξ έλεγχο – προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε
βιολογικά υγρά εργαζομένων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: € 11.500,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
C.P.V. : 85111810-1.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
11.500,00 ΕΥΡΩ, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στο
ΚΗΜΔΗΣ

31/10/2016
Η πλέον συμφέρουσα
οικονομική προσφορά
βάσει μόνο της τιμής.
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Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Γ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Προθεσμίες
2.Τρόπος υποβολής προσφορών
3.Περιεχόμενο προσφορών
3.1. Περιεχόμενα ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με
τη σήμανση «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
3.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
3.1.2. Πρόσθετα δικαιολογητικά
3.2. Περιεχόμενα ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με
τη σήμανση «Οικονομική Προσφορά»
3.2.1. Τιμές
3.2.2. Τρόπος Πληρωμής
3.4. Περιεχόμενα ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με
τη σήμανση «Τεχνική Προσφορά».
4. Λοιποί όροι σχετικοί με τις προσφορές
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΣΤ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ζ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Θ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ι. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΙΑ. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ) με έδρα την Αθήνα,
Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Τ.Κ. 115 27, προκηρύσσει Συνοπτικό
Διαγωνισμό και ζητά προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα
οικονομική προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα
αναλάβει την «Επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τoν άπαξ έλεγχο –
προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε βιολογικά υγρά εργαζομένων»
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 11.500) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε
1) Ταχυδρομική διεύθυνση:
Εργοστάσιο Τανάγρας
Τ.Θ. 23
320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπόψη : Τομέα Συμβάσεων & Διαγωνισμών
–
Διακήρυξη Νο 758
2) Τηλέφωνα:
2262-0-52881, 2262-0-52608
3) Φαξ:
2262-0-58717, 2262-0-52838
4) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
mvasiliou@haicorp.com

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Διαγωνισμός διέπεται:
(Α) Από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
(Β) Από τις διατάξεις:
(α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’
147)
(β) Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014)«Διοικητικές ΑπλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
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Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́161) και
λοιπές ρυθμίσεις».
(γ) Το Νόμο 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
Γ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο:
α. Στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ ΑΕ www.haicorp.com
β. Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr,
σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ. Στο ΚΗΜΔΗΣ.
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ CPV

«Επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τον
προσδιορισμό των επιπέδων των βαρέων μετάλλων
σε βιολογικά υγρά των εργαζομένων.
Ειδικότερα θα απαιτηθεί η διενέργεια ελέγχων σε
115 εργαζόμενους για τον προσδιορισμό του
Μολύβδου Νικελίου, Χρωμίου & Καδμίου στο αίμα
τους.
Η δειγματοληψία είναι ευθύνη της ΕΑΒ, ενώ η
παραλαβή των δειγμάτων θα γίνει ευθύνη και
δαπάναις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τις εγκαταστάσεις της
ΕΑΒ στην Τανάγρα.»
85111810-1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (€ 11.500) ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Ο ΙΣΧΥΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΑΒ - ΤΑΝΑΓΡΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τον
προσδιορισμό των επιπέδων των βαρέων μετάλλων σε βιολογικά υγρά των
εργαζομένων.
Ειδικότερα θα απαιτηθεί η διενέργεια ελέγχων σε 115 εργαζόμενους για τον
προσδιορισμό του Μολύβδου Νικελίου, Χρωμίου & Καδμίου.
2. Η δειγματοληψία είναι ευθύνη της ΕΑΒ, ενώ η παραλαβή των δειγμάτων θα
γίνει ευθύνη και δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ
στην Τανάγρα.
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των
προσωρινών συμπράξεων,
που ασκούν νομίμως και συνεχώς δραστηριότητα, στην οποίαν
συμπεριλαμβάνεται το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης τα δύο τελευταία
έτη, και διαθέτουν, σε ισχύ, το κατάλληλο πιστοποιητικό ποιότητας από
αναγνωρισμένο εργαστήριο ή από το γενικό χημείο του κράτους.
1.2. Οι λόγοι αποκλεισμού συμμετέχοντος από το διαγωνισμό και την ανάθεση
της σύμβασης καθορίζονται στους όρους ΙΙ.Β.2. και ΙΙ.Β.3 της παρούσας
Διακήρυξης.
1.3. Πρόσθετοι όροι συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, που ισχύουν για τις
ενώσεις προσώπων :
1.3.1.Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά στο διαγωνισμό, σε περίπτωση όμως
που τους ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία που
θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου.
1.3.2. Στην προσφορά των ενώσεων πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως η
έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της στην εκτέλεση της
συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της μεταξύ των μελών κατανομής της
αμοιβής καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής της ένωσης.
1.3.3. Με την υποβολή της προσφοράς της ενώσεως, κάθε μέλος της
ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της ΕΑΒ ΑΕ για κάθε αξίωση
που απορρέει από τη συμμετοχή ή και την εκτέλεση της συμβάσεως. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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1.3.4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο,
συμπεριλαμβανομένων λόγων ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω
ανικανότητα προκύψει μετά την ανάθεση της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και
τους ίδιους όρους.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ανικανότητας μέλους της ένωσης, τα υπόλοιπα
μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση αυτού, η οποία υπόκειται σε έγκριση από την ΕΑΒ ΑΕ.
2. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
2.1.Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οικονομικοί
φορείς, οι οποίοι έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου .
β) δωροδοκία, 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 και
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας
αρχής ή του οικονομικού φορέα·
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή ηθική αυτουργία,
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής·
ε) 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 .
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το
άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
Για τα νομικά πρόσωπα, οι λόγοι αποκλεισμού δεν πρέπει να συντρέχουν και
στα ακόλουθα πρόσωπα:
(α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών,
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(β) τους διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε),
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε)
2.2. Αποκλείονται από τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό οικονομικοί φορείς,
οι οποίοι:
α) δεν είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση που ο
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
β) τελούν σε αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με
απόφαση εκδοθείσα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 74 του ν. 4412/2016,
γ) τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους ή εάν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη από εθνικές διατάξεις νόμου,
δ) είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα
73 και 75, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016, ή έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
ε) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά τους, ως τέτοιου νοούμενου μεταξύ άλλων και της
αθέτησης της υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
στ) Ο λόγος αποκλεισμού της ανωτέρω παραγράφου 2.2.(α) παύει να
εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας του φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων και
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους.
2.3. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του
παρόντος Διαγωνισμού και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, τα αρμόδια
όργανα του Διαγωνισμού αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω όρων
2.1 και 2.2.
2.4. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας δικαιούται να αποδείξει τη λήψη
επαρκών επανορθωτικών μέτρων που αίρουν τον λόγο αποκλεισμού του,
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σύμφωνα με τα οριζόμενα και τη διαδικασία των παραγράφων 7-9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς που πληρούν σωρευτικά
τις ακόλουθες απαιτήσεις συμμετοχής:
(α) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο για το αντικείμενο των δραστηριοτήτων
τους (νομικά πρόσωπα) ή για το επάγγελμά τους (φυσικά πρόσωπα)
Επιμελητήριο ή επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους.
(β) Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης στην παροχή υπηρεσιών
που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, κατά μέσο όρο με βάση τα στοιχεία
της τελευταίας διετίας, ίσο ή μεγαλύτερο με τον προϋπολογισμό που αφορά
το έργο για το οποίο θα υποβάλουν προσφορά.
(γ) Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω προϋποθέσεις
πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από τουλάχιστο ένα μέλος τους.
Οικονομικοί φορείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος όρου
Β.3, αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Προθεσμίες
1.1. Οι προσφορές πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να έχουν παραδοθεί στην
ΕΑΒ, είτε στα γραφεία της επί της Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών (3ος
όροφος), ΤΚ 115 27, Αθήνα, είτε στις εγκαταστάσεις Σχηματαρίου, ΤΚ 320 09,
Σχηματάρι Βοιωτίας έως την 15 / 11 / 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 .
1.2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
2.

Τρόπος υποβολής προσφορών

2.1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές απολύτως
συμμορφούμενοι με το Παράρτημα Α στις αντίστοιχες προβλεπόμενες στήλες.
2.2. Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα
περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, σύμφωνα με την
παρακάτω παράγραφο 3.
Στον κυρίως φάκελο και στους δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φάκελους
θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.2.1. η λέξη Προσφορά,
2.2.2. προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
2.2.3. για ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 758 / 2016
2.2.4. η καταληκτική ημερομηνία
2.2.5. τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
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3.

Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της
προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και
(β) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
3.1. Περιεχόμενα ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο
περιλαμβάνονται :
3.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω :
3.1.1.1.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο Ζ.2
της παρούσας.
3.1.1.2.
Υπεύθυνη Δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 79, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων οικονομικός
φορέας:
(α) δεν βρίσκεται σε κάποια από τις καταστάσεις των όρων ΙΙ. Β.2.1. και ΙΙ.
Β.2.2. της παρούσας διακήρυξης (άρθρo 73 και 74 του ν.4412/2016), και
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ότι δεν βρίσκονται σε κάποια από τις
καταστάσεις αυτές τα ακόλουθα πρόσωπα:
(i) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών,
(ii) οι διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε),
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε).
(β) δεν τελεί τελεί σε αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων με απόφαση εκδοθείσα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 74 του ν.
4412/2016,
(γ) πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής του όρου ΙΙ.Β.3 της παρούσας
διακήρυξης,
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(δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση πριν τη ανάθεση σε αυτόν της σύμβασης, ή
και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τυχόν
ζητηθεί από την ΕΑΒ ΑΕ, να υποβάλει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των
όρων Β.2 και Β.3 καθώς και του όρου ΙΙ. Ε.3 (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)
της παρούσας,
3.1.1.3. Οι οικονομικοί φορείς – νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα έγγραφα νομιμοποίησής τους,
όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και όλα τα στοιχεία, έγγραφα και
πιστοποιητικά, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, τα πρόσωπα που είναι
μέλη του διοικητικού ή διευθυντικού οργάνου του νομικού προσώπου, τα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό
πρόσωπο, που έχουν εξουσία εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων (ιδίως
Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη του Δ.Σ στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών, διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε),
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε).
3.1.1.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν:
3.1.1.5.1. Υπεύθυνη Δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 79, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας :
(α) δεν βρίσκεται σε κάποια από τις καταστάσεις των όρων ΙΙ. Β.2.1. και ΙΙ.
Β.2.2. της παρούσας διακήρυξης (άρθρο 73 και 74 του ν.4412/2016), και
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ότι δεν βρίσκονται σε κάποια από τις
καταστάσεις αυτές τα ακόλουθα πρόσωπα:
(i) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών,
(ii) οι διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε),
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε).
(β) δεν τελεί τελεί σε αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων με απόφαση εκδοθείσα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 74 του ν.
4412/2016,
(γ) πληροί τα κριτήρια επιλογής του όρου ΙΙ.Β.3 της παρούσας διακήρυξης,
κατά περίπτωση ως μέλος της ένωσης.
(δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση πριν τη ανάθεση σε αυτόν της σύμβασης, ή
και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τυχόν
ζητηθεί από την ΕΑΒ ΑΕ, να υποβάλει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των
όρων ΙΙ.Β.2 και ΙΙ.Β.3 καθώς και του όρου ΙΙ.Ε.3 (Δικαιολογητικά
κατακύρωσης) της παρούσας,
(ε) σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί στην ένωση της οποίας είναι μέλος
και μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα συστήσει με τα
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υπόλοιπα μέλη της ένωσης κοινοπραξία, η οποία θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.
και θα αποκτήσει ΑΦΜ, με την οποία θα υπογραφεί η σύμβαση.
3.1.1.5.2. Τα δικαιολογητικά 3.1.1.3 και 3.1.1.4 για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση.
3.1.1.5.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς
που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά προσδιορίζεται, επί ποινή απόρριψης, η
έκταση και το είδος της συμμετοχής εκάστου μέλους της ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της μεταξύ των μελών κατανομής της αμοιβής καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής της ένωσης.
3.1.2. Πρόσθετα δικαιολογητικά:
3.1.2.1.

Κατάσταση πελατών, από την οποία θα προκύπτει η εκτέλεση
παρόμοιων εξετάσεων ύψους του προϋπολογισμού της παρούσας
κατά την τελευταία διετία, συνοδευόμενη από αντίστοιχες
συμβάσεις, ή/και νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών, κλπ.).
3.1.2.2. Δημοσιευμένους Ισολογισμούς της τελευταίας διετίας και, σε
περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διατυπώσεων δημοσιότητας,
όπως και σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσιεύσεως
ισολογισμών, αντίγραφα των ισολογισμών αυτών
νομίμως
υπογεγραμμένων, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα φορολογικά
έντυπα Ε3, τα οποία θα φέρουν ηλεκτρονική σήμανση ή άλλη
νόμιμη απόδειξη περί της υποβολής των στην αρμόδια ΔΟY.
3.1.2.3.
Αντίγραφο πιστοποιητικού, σε ισχύ, που να πιστοποιεί την
ικανότητα εκτέλεσης των ζητούμενων εξετάσεων.
3.1.2.4. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι έχει την δυνατότητα να
εκτελέσει τις περιγραφόμενες βιοχημικές αναλύσεις.
3.1.2.5
Ο επιτυχών Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή
διευκόλυνση σε επισκέψεις εκπροσώπων της ΕΑΒ και τυχόν
Ελεγκτικών φορέων στις εγκαταστάσεις του, όταν αυτό κριθεί
απαραίτητο. Οι επισκέψεις έχουν σκοπό την διενέργεια
επιθεωρήσεων ή ανασκοπήσεων για την παρακολούθηση της
ποιότητας και της προόδου των παρεχομένων εργασιών /
υπηρεσιών.
3.2. Περιεχόμενα ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
ο οποίος, επί ποινή απόρριψης, περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς.
3.2.1. Τιμές
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Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 παρ. 5 του Ν.4412/16, η τιμή
της προσφοράς θα δίδεται ανά μονάδα.
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος θα υποβληθεί
σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα «A».
Η ΕΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει το πλήθος των δειγμάτων σε
ποσοστό της τάξης του 10%.
Στην τιμή που θα προκύψει θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση
που θα υπογραφεί.
Σε περίπτωση κατάθεσης ακριβώς ίδιας τιμής, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο βάσει κλήρωσης μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν
ισότιμες προσφορές.
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου κατά την αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Η μη παρουσία των οικονομικών φορέων, από τη στιγμή που έχουν
ενημερωθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή για την ημερομηνία και την
ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, δεν συνεπάγεται
ακυρότητα της διαδικασίας.
Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού,
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και
την ανάθεση της σύμβασης.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι και την λήξη
της σύμβασης.
3.3. Τρόπος Πληρωμής- Τίμημα
Η εξόφληση εκάστου τιμολογίου θα πραγματοποιείται εντός ενενήντα (90)
ημερών από την έκδοσή του και την έγγραφη πιστοποίηση της παραλαβής
των αποτελεσμάτων των αιματολογικών εξετάσεων από την αρμόδια
υπηρεσία της ΕΑΒ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση των
τιμολογίων, είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου, φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ.
4. Λοιποί όροι σχετικοί με τις προσφορές
4.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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4.1.2 Σε περίπτωση παράτασης της προσφοράς τους, οι προσφέροντες
υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση της ισχύος της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής.
4.2 Οι προσφορές γίνονται για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης , διαφορετικά απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4.3. Υπεργολαβική ανάθεση του αντικειμένου του Διαγωνισμού στο σύνολό
του δεν είναι αποδεκτή. Ο προσφέρων υποχρεούται να δηλώσει με την
προσφορά του το μέρος της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους
οικονομικούς φορείς – υπεργολάβους, καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών,
ενώ παραμένει ο ίδιος υπεύθυνος έναντι της ΕΑΒ ΑΕ για την εκτέλεση της
σύμβασης
4.3.1. Οι υπεργολάβοι του προσφέροντος υποχρεούνται να τηρούν τις
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
4.3.2. Αν το/α τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α ο προσφέρων αναφέρει
στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης που του ανατίθεται, υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την
προσφορά του υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 των υπεργολάβων, ώστε
η ΕΑΒ ΑΕ να επαληθεύσει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους ΙΙ.Β.2 της παρούσας
διακήρυξης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλει και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τους
υπεργολάβους, από τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή λόγων
αποκλεισμού τους σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.Β.2 της παρούσας διακήρυξης.
4.3.3. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, η ΕΑΒ ΑΕ απαιτεί και ο προσφέρων υποχρεούται να
αντικαταστήσει τον υπεργολάβο στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού.
4.3.4 Οι υποψήφιοι δικαιούνται να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
οικονομικών φορέων, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται
στο άρθρο 78 του ν. 4412/2016 και υποχρεούμενοι στην περίπτωση αυτή (α)
να δηλώσουν στην προσφορά του τα πλήρη στοιχεία των οικονομικών
φορέων στις ικανότητες των οποίων θα στηριχθούν καθώς και τα μέσα των
τρίτων που θα χρησιμοποιήσουν, και (β) να υποβάλουν με την προσφορά
τους υπεύθυνη δήλωση των τρίτων οικονομικών φορέων με την σχετική
δέσμευση αυτών για τον σκοπό αυτό και δήλωσή τους ότι δεν τελούν σε
κάποια από τις καταστάσεις του όρου ΙΙ.Β.2 της παρούσας Διακήρυξης.
4.4. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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4.5. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την
λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός εάν ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα
της ΕΑΒ ΑΕ. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού καλεί εγγράφως τους προσφέροντες
εντός προθεσμίας επτά ημερών (κατ’ ελάχιστον) από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, να διευκρινίσουν ή συμπληρώσουν:
(α) έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. Οι διευκρινίσεις ή
συμπληρώσεις αφορούν μόνον τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και επιτρέπεται η
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, ακόμα και με νέα έγγραφα, μόνον εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση
δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
(β) το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η Επιτροπή
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να
προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
4.6. Προσφορές που περιέχουν όρους, αιρέσεις ή προϋποθέσεις απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Ομοίως απορρίπτονται οι προσφορές που περιέχουν
ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης ή διόρθωσης, ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο 4.5.
4.7. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της
τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
4.8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο των υπό ανάθεση προμηθειών, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.9. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
4.10. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές,
θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης
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κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, τις οποίες επαληθεύει πριν
την απόρριψη της προσφοράς, εφαρμοζομένων των οριζομένων στα άρθρα
88 και 89 του ν. 4412/2016 .
4.11. Η ΕΑΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
4.12. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά,
φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ.
3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες
δηλώσεις υπογράφουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
4.14. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο σημαίνονται
από αυτόν τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Εφόσον οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με τις τιμές μονάδας,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
4.15. Εφόσον υποψήφιος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό
ως μέλος ένωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι έχουν
υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολό τους
ως απαράδεκτες.
4.16. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την
προσφορά πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της
σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση.
Η
αποσφράγιση
διενεργείται
δημόσια,
παρουσία
των
προσφερόντων/συμμετεχόντων
ή
των
νομίμως
εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως
ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.
2. Τα επιμέρους στάδια της αποσφράγισης έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος
της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα
της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της
σύμβασης ή την πρόσκληση.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων
των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο ως άνω στάδιο α` οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
3. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, τα
αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της ΕΑΒ ΑΕ, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες και
κατά της οποίας χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο ΣΤ της
παρούσας Διακήρυξης.
Ε.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την παρέλευση του χρόνου
υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με τον όρο ΣΤ της παρούσας , η ΕΑΒ ΑΕ
ειδοποιεί τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
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(προσωρινό ανάδοχο), να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία της
Αναθέτουσας Αρχής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική
κοινοποίηση και σε φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις
παρακάτω παραγράφους. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, τάσσεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει εντός πέντε (5) ημερών από τη
σχετική έγγραφη ειδοποίηση που του αποστέλλεται.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016.
2. Η αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του
προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται ύστερα
από τη σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων, που δικαιούνται να λάβουν
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Αμέσως μετά την ανωτέρω
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν πρόσβαση στο
περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
σύμφωνα με τον όρο Ε.1 είναι :
3.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής τους,,
από το οποίο να προκύπτει, ότι, μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της κατά
την παράγραφο Ε.1 έγγραφης ειδοποίησης, δεν έχουν καταδικασθεί με
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου ·
β) δωροδοκία, 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 και
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας
αρχής ή του οικονομικού φορέα·
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή ηθική αυτουργία,
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής·
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ε) 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·
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το
άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου .
3.1.2. Για τα νομικά πρόσωπα υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
ισοδύναμο έγγραφο για τα ίδια, εφόσον εκδίδεται στην χώρα εγκατάστασής
τους και για τα ακόλουθα πρόσωπα:
(α) για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και για όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών,
(β) για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε),
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε)
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάπτει
σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
3.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο
να προκύπτει ότι, μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της κατά την
παράγραφο Ε.1 έγγραφης ειδοποίησης, δεν τελούν υπό πτώχευση ούτε έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ούτε έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχουν αναστείλει τις
επιχειρηματικές δραστηριότητές τους ούτε βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
από εθνικές διατάξεις νόμου.
3.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι , μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της κατά την
παράγραφο Ε.1 έγγραφης ειδοποίησης, , είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Επιπλέον, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε
αυτόν προσωπικό.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 εκδίδονται με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
3.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα
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διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι σε αυτό μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της κατά την
παράγραφο Ε.1 έγγραφης ειδοποίησης,
3.1.6. Δημοσιευμένους ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση
μη δημοσίευσης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων
Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του
ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με τον προϋπολογισμό της
παρούσας Διακήρυξης. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της
τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο
λειτουργεί.
3.1.7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή
αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση
Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και όλα τα
στοιχεία, έγγραφα και πιστοποιητικά, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, τα
πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού ή διευθυντικού οργάνου του νομικού
προσώπου, τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή
τους το νομικό πρόσωπο, που έχουν εξουσία εκπροσώπησης και λήψης
αποφάσεων (ιδίως Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη του Δ.Σ στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών, διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε, Ε.Ε), εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε).
3.2
Οι ενώσεις που υποβάλουν προσφορά :
3.2.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά (3.1.1. -3.1.7), για κάθε
οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση, υποβάλλονται κατά
περίπτωση.
3.2.2. Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ένωσης για την από κοινού,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ανάληψη της ευθύνης για την καλή εκτέλεση
της συμβάσεως.
3.2.3 Ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της
κοινοπραξίας από τα οποία θα προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία των μελών της,
η διάρκεια ισχύος της, ο εκπρόσωπός της και η μεταξύ των μελών κατανομή
των εργασιών για την εκτέλεση της σύμβασης και των κερδοζημιών.
3.2.4. Βεβαίωση καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής
για την έναρξη επιτηδεύματος και την κτήση ΑΦΜ.
4. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση
του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή
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υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο
οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
5. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, κατά τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.
4412/2016, καταπίπτει υπέρ της ΕΑΒ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή),
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.
6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της ΕΑΒ ΑΕ
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), 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.
7. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του
όρου ΙΙ.Β.2 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των όρων
ΙΙ.Β.3, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη
του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της ΕΑΒ ΑΕ η εγγύηση
συμμετοχής του, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως
επόμενη
πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη
προσφορά(χαμηλότερη τιμή), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία
ματαιώνεται.
8. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με
τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση
του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ ΑΕ για τη λήψη απόφασης
είτε για την κήρυξη εκπτώτου του προσωρινού αναδόχου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3,4 και 5 του
άρθρου 103 του ν. 4412/2016 είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης του όρου Ε-1 της παρούσας Διακήρυξης.
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9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ε-1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για
την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360
επόμενα του ν. 4412/2016.
2. Η ΕΑΒ ΑΕ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον η ΕΑΒ ΑΕ δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η ΕΑΒ ΑΕ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. 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,
καταπίπτει υπέρ της ΕΑΒ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
(χαμηλότερη τιμή). 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.
ΣΤ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
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φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. 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
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Ζ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη- μέλη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε
με το ν. 2513/1997 (Α'139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2.
Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των
ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής
ποσοστού 2% επί της αξίας του συνολικού προϋπολογιστικού ποσού του
διαγωνισμού, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 230 €, ισχύος διακοσίων δέκα (210) ημερών
από της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,
ισχύος 210 ημερών, ήτοι 30 ημερών επιπλέον από την επομένη της λήξης του
χρόνου ισχύος των προσφορών σύμφωνα με τον όρο Γ.4.1 της παρούσας.
3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής:
3.1. Στον ανάδοχο, με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
3.2. Στους λοιπούς Προσφέροντες μετά
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως ασφαλιστικών μέτρων ή
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
3.3. Στους Προσφέροντες, των οποίων η προσφορά απορρίφθηκε, εντός
πέντε ημερών από τη σχετική αίτησή τους.
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3.4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε περίπτωση απόσυρσης της
προσφοράς πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος τους ή της τυχόν παράτασης
που δόθηκε καθώς και αν ο προσφέρων παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73-78 του Ν. 4412/2016, αν δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης,
καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στην παρούσα
Διακήρυξη και στο Ν. 4412/2016.
4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται
να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
ποσού σε ευρώ ίσου με το 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση
της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εν λόγω εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως θα είναι διαρκείας εκατόν
είκοσι ημερών (120) μετά τη λήξη της Σύμβασης, ήτοι θα επιστραφεί στον
Ανάδοχο τέσσερις (4) μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής περιόδου.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της
σύμβασης, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από
την εκκαθάριση των απαιτήσεων μεταξύ της ΕΑΒ ΑΕ και του Αναδόχου.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης
καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.
6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.
4 του Ν. 4412/2016.
7. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
1. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα πρέπει να παραδοθούν εντός 16
ημερολογιακών ημερών από την λήψη των δειγμάτων.
2. Την παραλαβή του έργου, θα ακολουθήσει και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής.
3. Αν η παραλαβή των εξετάσεων και η σύνταξη του σχετικού αποδοχής του
έργου δεν πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη
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των δικαιωμάτων της ΕΑΒ ΑΕ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου.
Με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
έγγραφο μπορεί να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται, σύμφωνα με το ως άνω δελτίοΠρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
Η εξόφληση εκάστου τιμολογίου θα πραγματοποιείται εντός ενενήντα (90)
ημερών από την έκδοσή του και την έγγραφη πιστοποίηση των
παραδοθέντων ποσοτήτων ρολών χαρτιού υγείας από την ΕΑΒ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση των τιμολογίων, είναι
η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου :
α) Έγγραφο παραλαβής / αποδοχής του έργου ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, των εξετάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό παραλαβής των εξετάσεων από το αρμόδιο τμήμα της ΕΑΒ.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την
ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Θ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους του συμβατικού
αντικειμένου της παρούσας, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Ι. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Αν ΟΙ εξετάσεις παραδοθούν εκπρόθεσμα μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων εξετάσεων, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για
φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του
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αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής
και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και
τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού
υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου
υπερημερίας.
5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
7.Η επιβολή των ποινικών ρητρών δεν αποκλείει το δικαίωμα της ΕΑΒ να
ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της από την
παράβαση των όρων της σύμβασης καθώς και να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο.
ΙΑ. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Η ΕΑΒ ΑΕ θα δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση σε περίπτωση
κατά την οποία αλλάξουν οι ανάγκες της, κατόπιν τήρησης προθεσμίας
προμήνυσης δύο μηνών.
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται την πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Διακήρυξης και των
Παραρτημάτων της
2. Η ΕΑΒ ΑΕ με γνώμονα το συμφέρον της δύναται να αναβάλει ή να
ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει, εάν τούτο
εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωσή
της έναντι οιουδήποτε συμμετέχοντος στον διαγωνισμό αυτό.
3. Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από
την παρούσα Διακήρυξη ή/και την εκτέλεση της Συμβάσεως ορίζονται τα
Δικαστήρια των Αθηνών.
4. Απαγορεύεται ρητά η οιαδήποτε ενεχυρίαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων
που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο χωρίς
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την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία / έγκριση της ΕΑΒ ΑΕ και μόνον σε
εγκεκριμένα Ελληνικά Πιστωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα.
5. Καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου αλλά και για πέντε (5) έτη
μετά την λήξη της, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της ΕΑΒ ΑΕ την ρητή
υποχρέωση να μην γνωστοποιεί σε οιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε στοιχεία,
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση
της σύμβασης. Ομοίως απαγορεύεται ρητά να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις
σχετικά με τη σύμβαση.
6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 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 X του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Τανάγρα 26/10/2016
Για την ΕΑΒ ΑΕ
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