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Αριθ. Πρωτ.:
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),
για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης
με αντικείμενο την προμήθεια και αντικατάσταση αερόψυκτου
ψυκτικού συγκροτήματος
στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ»
στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών.
CPV: 39717200-3 Συσκευές κλιματισμού
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Ανήκει στην Διακήρυξη-Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ :
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΘΡΟ 20
ΑΡΘΡΟ 21
ΑΡΘΡΟ 22
ΑΡΘΡΟ 23
ΑΡΘΡΟ 24
ΑΡΘΡΟ 25
ΑΡΘΡΟ 26
ΑΡΘΡΟ 27
ΑΡΘΡΟ 28

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ,
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́ :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –
– ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́ :
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ́ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ : ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Ανήκει στην Διακήρυξη-Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία : 30 Οκτωβρίου 2020 Ημέρα : Παρασκευή Ώρα : 10.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία : 30 Οκτωβρίου 2020 Ημέρα : Παρασκευή

Ώρα : 10.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (στο γραφείο της Κοσμητείας
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών – 1ος όροφος κτιρίου Διοικήσεως) Λεωφ.Συγγρού 136 –
17671 Καλλιθέα Αττικής
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες από
την επόμενη της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39717200-3- Συσκευές κλιματισμού

ΚΑΕ 001.9322.0201 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παντείου Πανεπιστημίου.»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
73.160,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
59.000,00 € ευρώ μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός 120 ημερολογιακών ημερών, ήτοι εντός τεσσάρων (4) μηνών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 Ν.4172/2013)
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

3

ΑΔΑ: 63Ο2469Β7Α-Γ41

20PROC007489756 2020-10-16

Ανήκει στην Διακήρυξη-Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ.: 210-920.1549
Φάξ: 210-920.1356
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο avaro@panteion.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.panteion.gr
Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αντώνιος Βαρώτσος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-920.1549
ΦΑΞ
210-920.1356
E-MAIL
avaro@panteion.gr

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι: η προμήθεια και αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού
συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, εντός χρονικού διαστήματος 120
ημερολογιακών ημερών, ήτοι εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης.
2.2 Συνολική Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.000,00€ ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι το ποσό των 73.160,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του Πανεπιστημίου έτους 2020, σύμφωνα με την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης Ε546 ΤΡΟΠ.0 με αριθ.πρωτ. 38658/14-0-2020, με κωδικό έργου: 2020ΣΕ54600018 και
ονομασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΠΚ 2014ΣΕ54600083 και
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 001.9322.0201 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παντείου Πανεπιστημίου»
(ΑΔΑ:ΩΕΕ146ΜΤΛΡ-Κ0Ο και ΑΔΑΜ:20REQ007461130), όπως βεβαιώνεται με το αριθ.πρωτ.7681/259-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 )
Ο τόπος παροχής της υπό ανάθεση προμήθειας είναι:
• Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) επί των οδών
Παπαζαχαρίου, Λαγουμιτζή και Αλεξ. Πάντου στην Καλλιθέα
Απαιτείται η χορήγηση Βεβαίωσης από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να λάβει γνώση των ειδικών απαιτήσεων της
προμήθειας και αντικατάστασης του αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης/Προκήρυξης.
2.4 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016)
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια και αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού
συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εντός χρονικού διαστήματος 120
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ημερολογιακών ημερών, ήτοι εντός τεσσάρων 94) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης.
Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 39717200-3 Συσκευές κλιματισμού βάσει
του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement
Vocabulary codes-CPV).
Η υπό ανάθεση προμήθεια και λοιπές ειδικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)
Η χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός 120 ημερολογιακών ημερών, ήτοι εντός τεσσάρων (4) μηνών.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ ́
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :
• Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
• Τον Ν. 4430/2016 (Α ́ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και
άλλες διατάξεις».
• Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• 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 1
́ 61)
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 ».
• 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...», όπως ισχύει σήμερα.
• 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», όπως ισχύει σήμερα.
• Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ».
• Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
• Το Π.Δ. 80/2016 (Α 1́ 45) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
• Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
• Τη με αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (Α ́ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών»
(Β ́ 3698).
• Την υπ ́ αριθ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β ́ 1781/23-05-17) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
• 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 των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού , κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
• Την με αριθ.πρωτ. 6505 /22-4-2020 Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Την με αριθ. 2/18-9-2020 (θέμα 11ο) Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:993Η469Β7Α-ΑΘΜ και
ΑΔΑΜ: 20REQ007461038)
• Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Πανεπιστημίου έτους 2020, σύμφωνα με την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε546 ΤΡΟΠ.0 με αριθ.πρωτ. 38658/14-0-2020, με κωδικό
έργου: 2020ΣΕ54600018 και ονομασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΠΚ 2014ΣΕ54600083 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 001.9322.0201 «Συντήρηση και
επισκευή κτιρίων Παντείου Πανεπιστημίου» (ΑΔΑ:ΩΕΕ146ΜΤΛΡ-Κ0Ο και ΑΔΑΜ:20REQ007461130),
όπως βεβαιώνεται με το αριθ.πρωτ.7681/25-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α ́ του Ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου
συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 του
Ν.4412/2016)
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 25 του Ν.4412/2016)
α).
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με
το αντικείμενο της προκήρυξης,
β).
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το
αντικείμενο της προκήρυξης και
γ).
κοινοπραξίες προμηθευτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο
της προκήρυξης,
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997.
ΔΕΝ γίνονται δεκτοί:
α).
όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ
του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις,
β).
όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης και
γ).
όσα φυσικά πρόσωπα έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα
κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση).
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ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ /
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2 παρ. 1 περ.14, 53 και 121 Ν.4412/2016)
8.1. Έγγραφα σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016
για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
α) Η παρούσα προκήρυξη με τα παραρτήματά της.
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
γ) Το επισυναπτόμενο σχέδιο Σύμβασης.
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή.
8.2 Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
•
Η Σύμβαση.
•
Η παρούσα προκήρυξη με τα παραρτήματά της.
•
Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την
αναθέτουσα αρχή.
•
Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή.
8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του
Πανεπιστημίου, στη διαδρομή : http://www.panteion.gr > Διαγωνισμοί-Προμήθειες
8.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. με ηλεκτρονικό
μήνυμα στο avaro@panteion.gr για τον διαγωνισμό, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από το Πανεπιστήμιο,
το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η χορήγηση της Βεβαίωσης από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να λάβει γνώση των ειδικών απαιτήσεων του
αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης/Προκήρυξης, θα παρέχεται κατόπιν ορισμού ραντεβού στο
τηλέφωνο 210-9201549 ή ηλεκτρονικά στο avaro@panteion.gr , το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή έως και την Δευτέρα
26/10/2020.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες από
την επόμενη της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των
παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο
του Πανεπιστημίου στη διαδρομή: http://www.panteion.gr > Διαγωνισμοί-Προμήθειες.
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ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής. (χαμηλότερη τιμή).
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)
12.1 Στην Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της και
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά αναδόχου ο οποίος
αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ),το οποίο αποτελεί
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν.
4412/2016.
12.2 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 και 79Α του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια
Οδηγία 15/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς
δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου σε δύο μορφές αρχείου: Αρχείο PDF , ψηφιακά
υπογεγραμμένο, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο doc (σε
επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν δια
του νομίμου εκπροσώπου τους ή δια του ειδικού εκπροσώπου τους για τον παρόντα διαγωνισμό
και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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.
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 παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 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.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Δ) είναι οι εξής:
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
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.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Ο οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας
περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
8
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επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό
της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Β)Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης).
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση,
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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις
παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4
περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα
96 και 121 του N.4412/2016)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα της Κοσμητείας Πολιτικών Επιστημών, στον 1ο όροφο
του κτιρίου Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στην
διεύθυνση : Λεωφ. Συγγρού 136, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις
30/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του
διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).
Σε περίπτωση έκτακτων περιοριστικών μέτρων λόγω Covid19, o διαγωνισμός δύναται να
διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.6 του Ν.4412/2016.
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο Κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, στην
διεύθυνση της παραγράφου 13.1 άνω.
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Οι προσφορές υποβάλλονται με :
(α) με κατάθεσή τους στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου,

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς το Πανεπιστήμιοκεντρικό πρωτόκολλο.
Σε περίπτωση κατάθεσης στο πρωτόκολλο ή αποστολής (ταχυδρομικής ή courier), περιπτώσεις α και β
άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο κεντρικό
πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού,
δηλαδή μέχρι τις 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 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 πρωτοκολλώνται και φυλάσσονται από την
Υπηρεσία και παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας
παραλαβής προσφορών που ορίζεται παραπάνω.
(γ)με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις
30/10/2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρας 10.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών)
μέχρι τις 10.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).
(δ) μόνον σε περίπτωση έκτακτων περιοριστικών μέτρων λόγω Covid19, με αποστολή τους μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο avaro@panteion.gr σε .pdf μορφή συμπληρωμένες και ψηφιακά
υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ή σκαναρισμένες σε .pdf μορφή με την πρωτότυπη
υπογραφή και σφραγίδα με την υποχρέωση προσκόμισης της πρωτότυπης προσφοράς σε
περίπτωση που επιλεχθεί ως ανάδοχος .
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η αρμόδια 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 το Πανεπιστήμιο ή ακριβή ώρα που
κατατέθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Το Πανεπιστήμιο παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες
πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται από το Πανεπιστήμιο να παρατείνει τις προθεσμίες.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
•
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον
προσφέροντα.
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•
Η Επιτροπή παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής
αξιολόγησης των προσφορών.
•
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς.
•
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή, είτε
ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
•
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
•
Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού δεν
γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κύριος φάκελος
προσφοράς) και στον οποίο κύριο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ...................................................................................................
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, Φάξ, e-mail)]
«Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «Προμήθεια και αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού
συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.»
Διακήρυξη-Προκήρυξη με αριθ.Πρωτ. 7900/ 16-10-2020
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/10/2020, Ημέρα: Παρασκευή Ώρα : 10.00 π.μ.

Ο κύριος φάκελος ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συνοδεύεται από (α) Αίτηση συμμετοχής η οποία
αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης) δηλαδή επωνυμία ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου,
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, email) και πλήρη στοιχεία εκπροσώπου (β) Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της
προσφοράς, εφόσον υποβάλλεται από τρίτο.
Και περιέχει σε δύο (2) επιμέρους φακέλους τα ακόλουθα:
α)Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» (βλέπε παρ.14.2.A της παρούσας)
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις
ίδιες ενδείξεις.
β)Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το
έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Β της παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην
Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του νόμιμου Εκπροσώπου του.
Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε
διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, ή τον
νόμιμο Εκπρόσωπό του .
14.2 Περιεχόμενο των επί μέρους φακέλων
14.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά
αντίτυπα {Πρωτότυπο και αντίγραφο}:

(Άρθρο 93 Ν.4412/2016) σε δύο (2)

1.- Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της
παρούσας, (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις
καταστάσεις του άρθρων 73 του Ν. 4412/2016.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α ́ 75) του προσφέροντος, στην
οποία : Δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς και ειδικούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στη παρούσα
Διακήρυξη/Προκήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής.
3. Βεβαίωση από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ότι ο διαγωνιζόμενος έχει επισκεφθεί τις
εγκαταστάσεις, προκειμένου να λάβει γνώση των ειδικών απαιτήσεων του αντικειμένου της
παρούσας Διακήρυξης/Προκήρυξης και η οποία βεβαίωση θα παρέχεται, το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την
Δευτέρα 26/10/2020. Η χορήγηση της Βεβαίωσης από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών θα παρέχεται
κατόπιν ορισμού ραντεβού στο τηλέφωνο 210-9201549 ή ηλεκτρονικά στο avaro@panteion.gr
4. Φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επαγγέλματος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.
5. Έναρξη επιτηδεύματος από αρμόδια ΔΟΥ όπου υπάγεται, από την οποία να προκύπτει ότι η
δραστηριότητα της επιχείρησης/εταιρείας είναι σχετική με το αντικείμενο της προκήρυξης.
6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και η εξουσία
υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
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2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
8. Κατάλογο Μηχανημάτων και Υλικών στα οποία θα αναφέρεται o Τύπος, ο Κατασκευαστικός
Οίκος και ο Προμηθευτής. Πιστοποιητικά ISO και CE για όλα τα προσφερόμενα μηχανήματα και τον
προσφερόμενο εξοπλισμό.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ότι, το προσφερόμενο αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα
έχει τις κατάλληλες διαστάσεις, το αποδεκτό βάρος και την κατάλληλη ηλεκτρική ισχύ ώστε να
τοποθετηθεί στην θέση του παλιού, στην οποία Υπεύθυνη δήλωση να επισυνάπτεται το τεχνικό
φυλλάδιο, το εγχειρίδιο χρήσης και το εγχειρίδιο εγκατάστασης/συντήρησης στην Ελληνική ή στην
Αγγλική Γλώσσα.
10. Να διαθέτει το κατωτέρω προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, προσκομίζοντας καταστάσεις προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας και
Κατάσταση προσωπικού στην οποία θα περιλαμβάνεται το Τεχνικό Προσωπικό που θα
χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες που αναφέρονται στη Διακήρυξη και το οποίο κατ’ ελάχιστο θα
αποτελείται ως εξής:
I.
Δύο (2) Ψυκτικούς με άδεια εργοδηγού σύμφωνα με το ΠΔ 1/2013, κατόχου και
πιστοποιητικού καταλληλότητας Διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας Ι σε
εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ2067/2015, με τουλάχιστον δεκαπενταετή εμπειρία
(Απαιτείται υποβολή φωτοαντίγραφου της Άδειας - Βεβαίωσης Αναγγελίας
Εργοδηγού ψυκτικού κλιματιστικών εγκαταστάσεων και του πιστοποιητικού)
II.
Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ) με τουλάχιστον
δεκαπενταετή εμπειρία. (Απαιτείται υποβολή φωτοαντίγραφου Άδειας άσκησης
επαγγέλματος).
III.
Έναν (1) Ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας και 3ης ομάδας, σύμφωνα με το
Π.Δ. 108/2013. (Απαιτείται υποβολή φωτοαντίγραφου της Άδειας - Βεβαίωσης
Αναγγελίας Α’ ειδικότητας και 3ης Ομάδας).
IV.
Να διαθέτει αδειούχο τεχνίτη υδραυλικό εργοδηγό καθώς και τεχνικό βοηθό
υδραυλικού σύμφωνα με το ΠΔ 112/12 (Απαιτείται φωτοαντίγραφο των αδειών)

11.Πιστοποιητικό Eurovent για το υπό προμήθεια αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα το οποίο θα
ικανοποιεί επί ποινή αποκλεισμού τις ακόλουθες απαιτήσεις:
• Ψυκτική Ισχύς τουλάχιστον 290 KW,
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Βαθμός Απόδοσης EER > 3,1,
Εποχικό Βαθμό απόδοσης SEER > 4,8
Ακουστική Ισχύ ≤ 85 dBA
Ψυκτικό Μέσο R-410A

12. Δήλωση από τον Κατασκευαστικό Οίκο του Αερόψυκτου Ψυκτικού Συγκροτήματος, επάρκειας
ανταλλακτικών καθώς και τυχόν επιμέρους τμήματα αυτών για μία τουλάχιστον 10ετία και ότι
παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα 24 μηνών από την εκκίνηση και ότι
διαθέτει οργανωμένο Τμήμα Συντήρησης (service) στην Αττική.
13. Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ότι θα αναλάβει την ευθύνη για την παροχή της σχετικής
Εγγύησης Καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστικό Οίκο και ότι ο ίδιος ο Προσφέρων θα
παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του νέου Αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος σύμφωνα με τις
οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, για χρονική περίοδο δύο ετών.
14. Πέντε (5) τουλάχιστον Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του Προσφέροντα για Προμήθεια και
Εγκατάσταση Ψυκτικών Συγκροτημάτων ή Αντλιών Θερμότητας Ψυκτικής Ισχύος μεγαλύτερης των
290 KW τα τελευταία τρία (3) έτη (2017, 2018, 2019) σε Δημόσιο ή και Ιδιωτικό Φορέα. (Σε φορείς
του Δημοσίου αρκούν οι Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, σε ιδιωτικό φορέα θα πρέπει να
υποβληθούν επί πλέον και τα σχετικά Τιμολόγια).
15. Πιστοποιητικά σε ισχύ:
• Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 Διαχείρισης Ποιότητας για Εγκατάσταση και Εμπορία
Ψυκτικών Συγκροτημάτων και Έλεγχο Φθοριούχων Αερίων σύμφωνα με τον Κανονισμό
2015/2067, όπως ισχύει σήμερα, με πεδίο εφαρμογής το αντικείμενο της Διακήρυξης.
• Πιστοποιητικό ISO 14001/2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως ισχύει σήμερα, με πεδίο
εφαρμογής το αντικείμενο της Διακήρυξης.
• Πιστοποιητικό OHSAS 18001/2007 ή ΕΛΟΤ 1801/2008 Υγιεινής και ασφάλειας, όπως ισχύει
σήμερα.
16. Συμπληρωμένο τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ», και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο
εκπρόσωπο.

14.2.Β Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́ της παρούσας διακήρυξης, και αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του Πανεπιστημίου με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ),
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα, σε
δύο (2) αντίτυπα {Πρωτότυπο και αντίγραφο}.
Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του
νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε
από τον κοινό εκπρόσωπό τους. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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.
Στην προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για
την συγκεκριμένη προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στα έγγραφα της
παρούσας προκήρυξης/σύμβασης.
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Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) θα δοθεί με μια και μοναδική
τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ ́ της διακήρυξης και των αναφερομένων στην
παρούσα παράγραφο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων, το ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ ́ της παρούσης, από τον οποίο προκύπτει το
συνολικό κόστος άνευ Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη
τιμή στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ ́ της
παρούσας διακήρυξης.
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες από
την επόμενη της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού. (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)
Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά :
α) στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
β) στην οποία δεν συμπληρωθούν αριθμητικώς και ολογράφως τα πεδία «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» αντιστοίχως
του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) των πεδίων «ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)»
αντιστοίχως του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα
το Πανεπιστήμιο μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με
το άρθρο 102 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
•
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά
•
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
•
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
14.3 Γλώσσα
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν
και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
14.4 Λοιπά στοιχεία
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή
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ΑΔΑ: 63Ο2469Β7Α-Γ41

20PROC007489756 2020-10-16

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και
γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 .
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι, λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος της
Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, οι προσφέροντες οφείλουν να μεριμνούν να
αποκτούν εγκαίρως τα πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ. 2
του Ν.4412/2016) – ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) και Άρθρο 221 Όργανα
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
15.1 Έναρξη διαδικασίας
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια
επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
Σε περίπτωση έκτακτων περιοριστικών μέτρων λόγω Covid19, o διαγωνισμός δύναται να
διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.6. «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών
οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Tα συλλογικά
όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Ειδικά στις
περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των
φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην
οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.»
15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά, μονογράφονται δε και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που περιέχονται σ’ αυτόν ανά φύλλο και καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό,
στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικής προσφοράς.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
και τεχνικής προσφοράς , σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των
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προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και τα αποτελέσματα
του ελέγχου αυτών καταχωρούνται στο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και μονογράφεται από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια
δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα
που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει
τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και
γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,
αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη
τιμή στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ ́ της
παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς
τιμή των πεδίων «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» ή «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Επιτροπή του Διαγωνισμού επιλέγει τον
προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της Επιτροπής του Διαγωνισμού
στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016)
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει
εντός προθεσμίας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της
σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73
και 74 του Ν.4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
άρθρων 75 έως 78 του Ν.4412/2016.
16.2. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Κεντρικό
πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, ο οποίος στη συνέχεια παραδίδεται στην αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Στον σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ….
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, Φάξ, e-mail)]
«Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: Προμήθεια και Αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού
συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Διακήρυξη-Προκήρυξη με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΤΤΙΚΗ
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16.3 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 16.1
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 δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές.
16.4 Η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει σε
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Όσοι υπέβαλαν
παραδεκτές προσφορές δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών και να λαμβάνουν γνώση αυτών.
16.5 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 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.
16.6 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
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.
16.7 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε
εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
16.8 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την αρμόδια επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης
(Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός
ανάδοχος εντός της προθεσμίας του άρθρου 16.1 της παρούσας είναι τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ και καλύπτουν και τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς και τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
επικαιροποιημένα εντός της προθεσμίας της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, και συγκεκριμένα τα
ακόλουθα:
Α)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του, (δεδομένου ότι το απόσπασμα Ποινικού Μητρώου βεβαιώνει έννομη κατάσταση μέχρι και το
χρόνο έκδοσής του), ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν
δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται και υπογράφουν το
ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας. (Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να
προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων τους (αναλόγως με την
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νομική μορφή των όπως για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για
Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).
Β)Για την καταβολή φόρων για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, αποδεικτικά ενημερότητας σε ισχύ
κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, εντός της προθεσμίας της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. (Φορολογική
Ενημερότητα σε ισχύ)
Γ)Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά σε ισχύ κατά τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς και κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εντός
της προθεσμίας της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά
περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα,
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα
ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). (Ασφαλιστική Ενημερότητα
σε ισχύ)
Δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του, (δεδομένου ότι το Πιστοποιητικό αυτό, βεβαιώνει έννομη κατάσταση
μέχρι και το χρόνο έκδοσής του), σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το
πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
Ε)Πιστοποιητικό χορηγούμενο από το αρμόδιο Επιμελητήριο από το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
ΣΤ) 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. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η
χορήγηση του πιστοποιητικού από το Σ.Ε.Π.Ε. αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του
προσφέροντος, ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς και η οποία ένορκη βεβαίωση εκδίδεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και μέχρι την λήξη της προθεσμίας που
ορίζεται στην σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

Σημείωση: Για όσα πιστοποιητικά δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (πλην της φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας), πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους. (Προβλέπεται στο άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016)
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ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)
18.1 Το Πανεπιστήμιο κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως
με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί
ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας).
18.2 Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιο κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης
σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας, καθώς και Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική
Ενημερότητα, εφόσον υφίσταται αλλαγή, ή λήξη ισχύος.
18.3 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 αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του εφόσον
αυτή ζητήθηκε και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου
1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθρων 13.1 και 15.1
της παρούσας .
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που
τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται
τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν 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 τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102.
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης του Πανεπιστημίου, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών , η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης
η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ.11 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
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20.3 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 του Πανεπιστημίου, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)
21.1 Εγγύηση Συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. (Πρβλ στο έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016).
21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς
το Πανεπιστήμιο.
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα
που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής
εκτέλεσης πρέπει να είναι για δέκα (10) μήνες.
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται,
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνεται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού, και η) τον τίτλο της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
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Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
21.3 Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
21.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016)
Το Πανεπιστήμιο με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις - εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του
άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 23 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ (Άρθρα 206 – 214 Ν.4412/2016)
23.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες,
ήτοι εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Προμηθευτή και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών) που
εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και στην συνέχεια να ενημερώνεται η επιτροπή παραλαβής.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στο καθοριζόμενο από τα έγγραφα της σύμβασης χώρο
υποδοχής αυτού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
αποδεικτικό (Δελτίο Αποστολής), το οποίο θεωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
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23.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
Προμηθευτής.
Τυχόν κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παράδοση του υλικού στον ορισμένο από τη σύμβαση χώρο και
την πρακτική δοκιμασία του υλικού. (Άρθρο 209 Χρόνος παραλαβής υλικών 1. Η παραλαβή των
υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον
καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.)
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
23.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 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.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο
ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 74, 203, 205-209 & 213 Ν.4412/2016)
24.1 Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα του
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον προμηθευτή προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
24.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, 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.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του 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 ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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 ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.
24.3 Ο Προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
του παρόντος άρθρου και του άρθρου 23, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
25.1. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα
διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή, ο οποίος και οφείλει να
εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή
να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή
(Πανεπιστήμιο).
25.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α ́
του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
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εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και
κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους
τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή
υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες
ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές
παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση
κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
Στο Πανεπιστήμιο παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων
κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το
δικαίωμα στην Αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.
25.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και είναι αποκλειστικώς και μόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε
ατύχημα ήθελε προκληθεί στο προσωπικό του εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της
κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση
οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του
ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την παράδοση (εκφόρτωση) των συσκευών. Στις
περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το Πανεπιστήμιο να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
τόκων και εξόδων. Το Πανεπιστήμιο δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού
που θα απασχοληθεί για την μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση των συσκευών.
25.4.Ο Προμηθευτής υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους
ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών
του.
25.5. Η υποβολή της προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους των προσφερόντων πλήρη αποδοχή και
συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς-ειδικούς όρους της παρούσης
Διακήρυξης/Προκήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής.
25.6 Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης
της προμήθειας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και
Πανεπιστημίου.

ΑΡΘΡΟ 26 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
26.1. Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Πανεπιστημίου έτους 2020, σύμφωνα με την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης Ε546 ΤΡΟΠ.0 με αριθ.πρωτ. 38658/14-0-2020, με κωδικό έργου: 2020ΣΕ54600018 και
ονομασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΠΚ 2014ΣΕ54600083 και
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 001.9322.0201 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παντείου Πανεπιστημίου»
(ΑΔΑ:ΩΕΕ146ΜΤΛΡ-Κ0Ο και ΑΔΑΜ:20REQ007461130), όπως βεβαιώνεται με το αριθ.πρωτ.7681/25-92020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.000,00€ ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι το ποσό των 73.160,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%.
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Απαιτήσεις του προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις,
πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών
δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
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Κατά τη διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η αμοιβή του προμηθευτή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 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
{Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα
για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016}
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο 64 4172/2013)
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή
(το Πανεπιστήμιο) και είναι 24%.
26.2 Πληρωμή Προμηθευτή/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)
Η Οικονομική προσφορά του Προμηθευτή αποτελεί και την συνολική συμβατική του αμοιβή και
περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τις λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Η αμοιβή
αυτή δεν αναθεωρείται.
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€), από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του φορέα που διενεργεί τον
διαγωνισμό, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του
Πανεπιστημίου, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου,
βάσει των νομίμων παραστατικών, συνοδευόμενων από βεβαίωση περάτωσης και καλής εκτέλεσης
της προμήθειας, τοποθέτησης, πλήρης εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του αερόψυκτου
ψυκτικού συγκροτήματος, της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών) και από Πρακτικό
παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής.

Η εξόφληση θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και θα πραγματοποιείται η
εξόφλησή τους με ισόποση επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού προσκομιστούν από τον
δικαιούχο τα παρακάτω νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής :
1. Βεβαίωση περάτωσης και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, τοποθέτησης, πλήρης
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος, της
αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών)
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2. Πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής.
3. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. (Δελτίο Αποστολής του
υλικού στο Πανεπιστήμιο)
4. Τιμολόγιο του προμηθευτή.
5. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
6. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης,
δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με
έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία του προσωπικού του αναδόχου.
Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου.
Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του 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 Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται.

ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Πανεπιστήμιο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο Προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 28: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
28.1 Αντίτυπα των τευχών της προκήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη προκήρυξη
δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Λεωφ.
Συγγρού 136, Νέο κτίριο - ισόγειο. Η προκήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη
ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (www.panteion.gr).
28.2 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια σύμφωνα με την κείμενη
Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
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Το κείμενο της προκήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στην Διαύγεια, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών (www.panteion.gr) και περίληψη αυτής σε εμφανές σημείο στους χώρους του
Πανεπιστημίου.

H Πρύτανις

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη

Christina
Koulouri

Digitally signed by
Christina Koulouri
Date: 2020.10.16
10:19:36 +03'00'
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Ανήκει στην Διακήρυξη-Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –
– ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αφορά στην Προμήθεια και Αντικατάσταση αερόψυκτου
ψυκτικού συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3),
επί των οδών Παπαζαχαρίου, Λαγουμιτζή και Αλεξ. Πάντου στην Καλλιθέα, του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Και συγκεκριμένα στη προμήθεια αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος κατάλληλου για
εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και αντικατάσταση του παλιού Αερόψυκτου Ψυκτικού
Συγκροτήματος.
Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
Το προς προμήθεια αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα θα είναι πλήρως συγκροτημένο στο εργοστάσιο
κατασκευής. Θα περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις, σωληνώσεις, ψυκτικό μέσο, πίνακες
ηλεκτρονικού ελέγχου, συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και όλα τα εξαρτήματα
που απαιτούνται πριν την εκκίνησή του σε λειτουργία.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Το νέο Αερόψυκτο Ψυκτικό Συγκρότημα θα πρέπει να καλύπτει επι ποινή αποκλεισμού κατ’
ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. Ψυκτική Ισχύς τουλάχιστον 290 KW (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C και
είσοδο/έξοδο ψυχρού νερού 7/12°C), (Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent)
2. Βαθμός Απόδοσης EER > 3,1, (Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent )
3. Εποχικό Βαθμό απόδοσης SEER > 4,8 (Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent)
4. Ακουστική Ισχύς ≤ 85 dBA
(Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent)
5. Ψυκτικό Μέσο R-410A (Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent)
6. Εύρος λειτουργίας εξωτερικών θερμοκρασιών -10°C ως 50°C
7. Να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες:
• Απομακρυσμένη Εκκίνηση
• Ένδειξη Βλάβης
• Ένδειξη Λειτουργίας
• Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω πρωτοκόλλου LonTalk™ ή BACnet
Το νέο Αερόψυκτο Ψυκτικό Συγκρότημα θα ενταχθεί στη διαχείριση του υφιστάμενου
Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου του Πανεπιστημίου και οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις
και η ένταξη του νέου ψυκτικού συγκροτήματος στο υφιστάμενο Κεντρικό Σύστημα
Ελέγχου αποτελούν αντικείμενο των υποχρεώσεων του προμηθευτή.
8. Να διαθέτει SCROLL ή SCREW (μόνο εάν δεν υπερβαίνει την ζητούμενη ακουστική ισχύ)
συμπιεστές και τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα.
9. Να διαθέτει CE και θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/125/EC
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
10. Το ψυκτικό συγκρότημα να έχει δοκιμαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής σύμφωνα με το
πρότυπο EN14511 και να έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο που εφαρμόζει σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

Και να πληρεί επί ποινή αποκλεισμού και τις ακόλουθες αναλυτικές προδιαγραφές:
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Η Κατασκευή του να είναι απολύτως σύμφωνη με τις ακόλουθες οδηγίες:
• Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/CE
• Machinery Directive (MD) 2006/42/CE
• Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE
• ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE
• Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Το ψυκτικό συγκρότημα που τοποθετείται να διαθέτει ερμητικούς σπειροειδείς (SCROLL) ή
ημιερμητικούς ελικοειδείς (SCREW) συμπιεστές με άμεση μετάδοση στις 3000 στροφές ανά λεπτό.
Ο κάθε συμπιεστής να ψύχεται με αέριο ψυκτικό μέσο από την αναρρόφηση.
Για την κυκλοφορία του ψυκτελαίου δεν θα απαιτείται αντλία λαδιού.
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ
Ο εξατμιστής να είναι σχεδιασμένος για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 40 bar στην πλευρά του
ψυκτικού μέσου και πίεση τουλάχιστον 10 bar στην πλευρά του νερού.
Να είναι πλήρως μονωμένος με αφρώδες υλικό κλειστών κυψελών με επίστρωση βινυλίου τύπου
armaflex πάχους τουλάχιστον 19mm.
Να προστατεύεται από τον κίνδυνο παγώματος, με μία συσκευή θέρμανσης, η οποία θα παρέχει
αντιπαγετική προστασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι -20°C.
Ο εξατμιστής να διαθέτει μόνο μία σύνδεση εισόδου και μία σύνδεση εξόδου νερού.
Ο εξατμιστής να έχει δοκιμαστεί στο εργοστάσιο σύμφωνα με το PED.
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
Το ψυκτικό συγκρότημα να είναι σε θέση να λειτουργεί σε θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος από 10°C έως τους 50°C.
Τα στοιχεία του συμπυκνωτή να είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από αλουμίνιο (Microchannel).
Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του συμπυκνωτή δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 45
bar.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Το περίβλημα της μονάδας και οι ηλεκτρικοί πίνακες να είναι κατασκευασμένοι από βαμμένο
γαλβανισμένο χάλυβα.
Οι ηλεκτρικοί πίνακες να έχουν προστασία IP54.
Η θυρίδα πρόσβασης στον ηλεκτρικό πίνακα να είναι εξοπλισμένη με αποζεύκτη ισχύος και με
ευκρινείς ενδείξεις διακοπής ή συνέχειας της παροχής ηλεκτρικής ισχύος στη μονάδα.
Ο σκελετός της βάσης να διαθέτει κατάλληλα σημεία ανύψωσης για εύκολη και ασφαλή μετακίνηση
στο χώρο εγκατάστασης.
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
Το ψυκτικό συγκρότημα να διαθέτει τουλάχιστον δύο ψυκτικά κυκλώματα.
Το κάθε ψυκτικό κύκλωμα να διαθέτει συμπιεστές σε παράλληλη σύνδεση με ένα παθητικό σύστημα
λαδιού το οποίο θα διατηρεί τις επιθυμητές στάθμες λαδιού στους συμπιεστές χωρίς την απαίτηση
κινητών μερών.
Για κάθε ψυκτικό κύκλωμα να διατίθενται:
•
Μόνιμο φίλτρο-αφυγραντήρας υγρού.
•
Μία Ηλεκτρονική Εκτονωτική Βαλβίδα ανά ψυκτικό κύκλωμα
•
Transducers υψηλής και χαμηλής πίεσης
•
Πρεσσοστάτη Υψηλής Πίεσης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο Ηλεκτρικός Πίνακας να είναι IP-54, εργοστασιακά τοποθετημένος και πλήρως καλωδιωμένος και να
είναι τοποθετημένος επάνω στο ψυκτικό συγκρότημα. Το ψυκτικό συγκρότημα να διαθέτει μόνο μία
αναμονή ηλεκτρικής σύνδεσης.
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Οι εκκινητές των συμπιεστών να είναι ομαλής εκκίνησης τύπου SOFT STARTER για την μείωση της
ηλεκτρικής κατανάλωσης και να είναι τοποθετημένοι εντός ερμαρίου IP-54.
Όλα τα εξαρτήματα και η καλωδίωση να είναι αριθμημένα σύμφωνα με το πρότυπο CEI 60750.
Για την τροφοδοσία του κυκλώματος αυτοματισμού να υπάρχει εργοστασιακά εγκατεστημένος και
καλωδιωμένος μετασχηματιστής που θα παρέχει την κατάλληλη τάση.
Η πόρτα του πίνακα ισχύος υψηλής τάσης να κλειδώνεται με ένα κύριο αποζεύκτη ισχύος.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το σύστημα ελέγχου του ψυκτικού συγκροτήματος να είναι ψηφιακό.
Η λειτουργία του θα βασίζεται στον Προσαρμοζόμενο Έλεγχο (Adaptive Control) που θα αποτρέπει τη
διακοπή λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας δυσλειτουργίας,
μέχρι του ορίου ασφαλούς λειτουργίας του.
Οι λειτουργίες προσαρμοζόμενου Ελέγχου να επαναρρυθμίζουν τη λειτουργία του ψυκτικού
συγκροτήματος όταν διαπιστώνεται:
• Χαμηλή θερμοκρασία Εξάτμισης
• Υψηλή θερμοκρασία Συμπύκνωσης
• Υπερφόρτιση κινητήρα
με στόχο τη διατήρησή του σε λειτουργία κατά το μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση
της βλάβης.
Το σύστημα να μπορεί να συνδεθεί με Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου μέσω πρωτοκόλλου LonTalk™ ή
BACnet.
ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το σύστημα ελέγχου να διαθέτει οθόνη αφής, τουλάχιστον 7’’ τύπου TFT υγρών κρυστάλλων.
Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες από -40°C / 70°C, να αντέχει στην
UV ακτινοβολία, να προστατεύεται έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EN61000).
Η οθόνη να ικανοποιεί το πρότυπο EN55011(Class B) και να διαθέτει σήμανση CE και βαθμό
προστασίας IP56.
Στην οθόνη να μπορούν να απεικονίζονται:
• σφάλματα,
• αναφορές,
• δεδομένα λειτουργίας
• παραμετροποίησης
• γραφήματα
Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος θα απεικονίζονται στην οθόνη και θα απαιτούν χειροκίνητη
επαναφορά :
• Χαμηλή πίεση και θερμοκρασία ψυκτικού στον εξατμιστή.
• Υψηλή πίεση ψυκτικού στον συμπυκνωτή
• Ανίχνευση κρίσιμου σφάλματος αισθητήρων
• Υψηλή θερμοκρασία εκτόνωσης συμπιεστή
• Υψηλή θερμοκρασία αναρρόφησης
• Απώλεια επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτών
• Εξωτερική και τοπική εντολή στάσης εκτάκτου ανάγκης
Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος θα απεικονίζονται στην οθόνη και επανατάσσονται αυτόματα
όταν τα αίτια διορθωθούν :
• Απώλεια ροής νερού στον εξατμιστή
• Απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα BAS
• Πρόβλημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας
Το ιστορικό θα απεικονίζει τα τελευταία 20 διαγνωστικά σφάλματα με χρονολογική σειρά και με
χρωματικό κώδικα σημαντικότητας : κόκκινο για άμεση διακοπή λειτουργίας, κίτρινο για κανονική
διακοπή και μπλε για προειδοποίηση.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η προμήθεια και αντικατάσταση του νέου Αερόψυκτου Ψυκτικού Συγκροτήματος περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
• Απόσυρση του παλιού Ψυκτικού Συγκροτήματος.
• Προσαρμογή Βάσης Στήριξης για το νέο Ψυκτικό Συγκρότημα.
• Ανύψωση και τοποθέτηση του νέου ψυκτικού συγκροτήματος στην θέση του παλιού.
• Υδραυλική και Ηλεκτρολογική Σύνδεση του νέου ψυκτικού συγκροτήματος.
• Θέση σε λειτουργία και εγγύηση καλής λειτουργίας του Κατασκευαστικού Οίκου για περίοδο
τουλάχιστον δύο ετών.
Το ψυκτικό συγκρότημα θα τοποθετηθεί πάνω σε αντικραδασμικά πέλματα που θα διατίθενται από το
εργοστάσιο κατασκευής του ψυκτικού συγκροτήματος ώστε να μηδενίζονται οι μεταφερόμενοι
κραδασμοί κατά την περίοδο της λειτουργίας του.
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΨΥΚΤΗ
Η αποξήλωση του παλιού Ψυκτικού Συγκροτήματος θα γίνει με τις προβλεπόμενες από τον νόμο
διαδικασίες απόσυρσης και την προσκόμιση από την πλευρά του Προμηθευτή των προβλεπόμενων
εγγράφων.
Θα γίνει έλεγχος για παραμένουσα ποσότητα ψυκτικού μέσου και συλλογή της με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες.
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση «για την ικανότητα διεκπεραίωσης των εργασιών
που περιγράφονται στον Κανονισμό 2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και
αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου».
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται επαύξηση της ηλεκτρικής παροχής για την τροφοδοσία του νέου Ψυκτικού
Συγκροτήματος. Το νέο ψυκτικό συγκρότημα θα πρέπει να έχει συνολική απορροφούμενη ισχύ
μικρότερη αυτής που επιτρέπουν τα παροχικά καλώδια του παλιού.
Οι Προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν τον Υπολογισμό του παροχικού καλωδίου του νέου
Ψυκτικού Συγκροτήματος με βάση την απαιτούμενη ηλεκτρική παροχή (FLA) που αναγράφεται στα
Φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου του προσφερόμενου μηχανήματος.
Οι συνδέσεις του νέου ψυκτικού συγκροτήματος με το υδραυλικό δίκτυο θα γίνουν με σωληνώσεις
αντίστοιχου μεγέθους, μόνωσης και μηχανικής προστασίας με αυτές του παλιού. Κατά την υδραυλική
σύνδεση του νέου ψυκτικού συγκροτήματος θα εγκατασταθούν:
•
Αντικραδασμικοί Σύνδεσμοι,
•
Βαλβίδες Αποκοπής,
•
Διάταξη Μέτρησης Πτώσης Πίεσης στον Εξατμιστή αποτελούμενη από κοινό μανόμετρο και
δύο περιστροφικούς διακόπτες ώστε η μέτρηση πίεσης στην είσοδο και την έξοδο του εναλλάκτη να
γίνεται με το ίδιο μανόμετρο.
ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να λάβουν
γνώση των ειδικών απαιτήσεων της προμήθειας και αντικατάστασης του αντικειμένου της παρούσας
Διακήρυξης/Προκήρυξης, για την οποία επίσκεψη θα τους χορηγηθεί από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών σχετική Βεβαίωση, την όποια θα υποβάλλουν στο φάκελο «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνικής Προσφορά» και θα δηλώσουν την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους λοιπούς και ειδικούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά
ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη/Προκήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής.
2. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης
ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την
παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που
προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.
Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές.
3.Η επίβλεψη και οι οδηγίες αντικατάστασης-τοποθέτησης του Ψυκτικού Συγκροτήματος θα πρέπει να
γίνουν από ειδικευμένο Μηχανικό της αναδόχου εταιρείας.
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4.Η εκκίνηση θα πρέπει να γίνει από ειδικευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού
οίκου προσωπικό.
5.Απαιτείται η υποβολή Δελτίου Συντήρησης του Ψυκτικού Συγκροτήματος σύμφωνα με τον
κατασκευαστικό οίκο, με την έναρξη της συντήρησης αυτού.
6.Το Ψυκτικό Συγκρότημα θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα
κατασκευαστικά σχέδια και το Installation Operation Maintenance εγχειρίδιο στην Ελληνική ή στην
Αγγλική Γλώσσα.

7.Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται η συντήρηση του Ψυκτικού
Συγκροτήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου για χρονική περίοδο
δύο (2) ετών από την εκκίνηση.
8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση
αφενός είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή, ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν
αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή (Πανεπιστήμιο).
9. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α ́
του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και
κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους
τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή
υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες
ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές
παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση
κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
Στο Πανεπιστήμιο παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων
κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το
δικαίωμα στην Αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.
10. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και είναι αποκλειστικώς και μόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε
ατύχημα ήθελε προκληθεί στο προσωπικό του εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της
κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση
οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις
του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την παράδοση (εκφόρτωση) των συσκευών.
Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το Πανεπιστήμιο να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
τόκων και εξόδων. Το Πανεπιστήμιο δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού
που θα απασχοληθεί για την μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση των συσκευών.
11. Ο Προμηθευτής υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους
ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού
ή των εργασιών του.
12. Η υποβολή της προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους των προσφερόντων πλήρη αποδοχή και
συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς-ειδικούς όρους της παρούσης
Διακήρυξης/Προκήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής.

33

ΑΔΑ: 63Ο2469Β7Α-Γ41

20PROC007489756 2020-10-16

Ανήκει στην Διακήρυξη-Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Προμήθεια και Αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης
Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών. εντός 120 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης» CPV 39717200-3: Συσκευές κλιματισμού»

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: (Επωνυμία - τύπος- Ψυκτική
Ισχύς/Απόδοση)

1. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
€
2. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΕΥΡΩ
3. ΦΠΑ
%
€
4. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
€
5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΕΥΡΩ

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : .................................
μήνες.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :
....................................
Ημερομηνία :
...............................
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ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)
1. Το παραπάνω έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή
του) από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική
Νομοθεσία.
2. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή
της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία
3. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο
τέλος του ανωτέρω πίνακα.
4. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να
υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας
Νομοθεσίας.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
7. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά
εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.
8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση
αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές
άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο.
9. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον
ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες από
την επόμενη της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού. (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016))
10. Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.
11. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
12. Η υποβολή της προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους των προσφερόντων πλήρη αποδοχή και
συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς-ειδικούς όρους της παρούσης
Διακήρυξης/Προκήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής.
13. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και στο πεδίο
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
Παραρτήματος Γ ́ της παρούσας διακήρυξης.
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Ανήκει στην Διακήρυξη-Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

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 φορέαi 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: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206927
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λεωφόρο Συγγρού 136 – 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Βαρώτσος Αντώνιος
- Τηλέφωνο: 210 9201549
- Ηλ. ταχυδρομείο: avaro@panteion.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.panteion.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): :« Προμήθεια και Αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα
«Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών εντός 120 ημερολογιακών ημερών, ήτοι τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης»
CPV 39717200-3: Συσκευές κλιματισμού
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ___________________________
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ - ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

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
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:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, 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.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος
[ ]
ή των τμημάτων για τα οποία ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

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
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει 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;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxx:

[……]
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: 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
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- 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
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
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 ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από 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
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω

λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

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

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από 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;
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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 a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxiv που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxv -και η αντίστοιχη
αξία)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvi,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxviii:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxix, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxl όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxli το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxlii, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxliii

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xliv

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
αναφέρονταιxlv, 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
δωρεάνxlvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός
αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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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 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi 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.”
vii 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.
viii 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).
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x 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).
xi 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.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiii 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”.
xiv 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.".
xv 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 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xix 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)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi 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).
xxii 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
xxiii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxix
Πρβλ άρθρο 48.
xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxii
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiii
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxv
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvi
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxviii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxix
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται
στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xl Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xli Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
xlii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xliii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlvi 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
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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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Ανήκει στην Διακήρυξη-Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
CPV: 39717200-3- Συσκευές κλιματισμού
Στη Καλλιθέα σήμερα,

2020, ημέρα

, μεταξύ των υπογραφομένων:

α) αφενός μεν του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”, που εδρεύει στην Καλλιθέα, στη Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.17671, με Α.Φ.Μ: 090015175,
Δ.Ο.Υ: Α΄ Καλλιθέας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την Πρύτανι,
Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Κουλούρη και στο εξής θα αναφέρεται για συντομία το «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» το
οποίο στο εξής θα αποκαλείται χάρη συντομίας «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου δε:
β) Της εταιρείας με την επωνυμία “
” και τον διακριτικό τίτλο “
” που
εδρεύει στον Δήμο
, οδό
αριθ.
, Τ.Κ.
με Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
, Δ.Ο.Υ.:
και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας, από
του
, κάτοικο
, με Δ.Α.Τ.
, με Α.Φ.Μ.
, Δ.Ο.Υ.:
, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
κατατέθηκαν, που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφωνήθηκαν τα
εξής:
1. Σύμφωνα με την με αριθ.
.2020 (θέμα ο) Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: ) (ΑΔΑΜ: ),
την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε546 ΤΡΟΠ.0 με αριθ.πρωτ.
38658/14-0-2020, με κωδικό έργου: 2020ΣΕ54600018 και ονομασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΠΚ 2014ΣΕ54600083 (ΑΔΑ:ΩΕΕ146ΜΤΛΡ-Κ0Ο και
ΑΔΑΜ:20REQ007461130), όπως βεβαιώνεται με το αριθ.πρωτ.7681/25-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης
Οικονομικής Διαχείρισης και την υπ’ αριθ.
/
2020 (Θέμα ο) (ΑΔΑ:
) απόφαση
της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κατακυρώθηκε στη
δεύτερη των συμβαλλομένων το αντικείμενο της με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020 διακήρυξηςπροκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου
για την προμήθειααντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την
προαναφερόμενη ιδιότητά του αναθέτει στη δεύτερη:
Την «Προμήθεια και Αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα
«Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών, εντός 120 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης», σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της με αριθ. Πρωτ. 7900/16-10-2020
διακήρυξης-προκήρυξης συνοπτικού
διαγωνισμού, σε συνδυασμό με την τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και την
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’ όπως αυτή συμπληρώθηκε από τον
Προμηθευτή.
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν συμβατικά στοιχεία που είναι αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος
συμφωνητικού.

59

ΑΔΑ: 63Ο2469Β7Α-Γ41

20PROC007489756 2020-10-16

2. Αξία σύμβασης: Η συνολική συμβατική δαπάνη για
ανέρχεται στο ποσό
των
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή.
3. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της.
4. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να ελέγχει την ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υλικών
και ο προμηθευτής υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις, τους λοιπούς όρους της με
αριθ.πρωτ. 7900/16-10-2020 διακήρυξης-προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και τις υποδείξεις της
αρμόδιας υπηρεσίας.
5. Ο προμηθευτής 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. Επί
διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
Καλλιθέας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
6. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με τον τρόπο, το χρόνο, τις προϋποθέσεις και τα
δικαιολογητικά που προβλέπει η με αριθ.πρωτ. 7900/ 16-10-2020 διακήρυξη-προκήρυξη συνοπτικού
διαγωνισμού.
7. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του Πανεπιστημίου έτους 2020, σύμφωνα με την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης Ε546 ΤΡΟΠ.0 με αριθ.πρωτ. 38658/14-0-2020, με κωδικό έργου: 2020ΣΕ54600018 και
ονομασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΠΚ 2014ΣΕ54600083 και
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 001.9322.0201 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παντείου Πανεπιστημίου»
(ΑΔΑ:ΩΕΕ146ΜΤΛΡ-Κ0Ο και ΑΔΑΜ:20REQ007461130), όπως βεβαιώνεται με το αριθ.πρωτ.7681/25-92020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
8. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. Απαιτήσεις του
αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των
αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που
αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
9. Κατά τη διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
10. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 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
{Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για
την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του
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Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016}
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος. (άρθρο 64 4172/2013)
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή
(το Πανεπιστήμιο) και είναι 24%.
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α ́
του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και
κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους
τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή
υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες
ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές
παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση
κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
12. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στη Προμήθεια και Αντικατάσταση αερόψυκτου
ψυκτικού συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3)
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Και συγκεκριμένα στη
προμήθεια αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος κατάλληλου για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο
και αντικατάσταση του παλιού Αερόψυκτου Ψυκτικού Συγκροτήματος.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
Το προς προμήθεια αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα θα είναι πλήρως συγκροτημένο στο εργοστάσιο
κατασκευής. Θα περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις, σωληνώσεις, ψυκτικό μέσο, πίνακες
ηλεκτρονικού ελέγχου, συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και όλα τα εξαρτήματα
που απαιτούνται πριν την εκκίνησή του σε λειτουργία.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Το νέο Αερόψυκτο Ψυκτικό Συγκρότημα θα πρέπει να καλύπτει επι ποινή αποκλεισμού κατ’ ελάχιστον
τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1.
Ψυκτική Ισχύς-Απόδοση τουλάχιστον 290 KW (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C
και είσοδο/έξοδο ψυχρού νερού 7/12°C), (Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent)
2.
Βαθμός Απόδοσης EER > 3,1, (Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent )
3.
Εποχικό Βαθμό απόδοσης SEER > 4,8 (Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent)
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4.
Ακουστική Ισχύς ≤ 85 dBA
(Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent)
5.
Ψυκτικό Μέσο R-410A (Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent)
6.
Εύρος λειτουργίας εξωτερικών θερμοκρασιών -10°C ως 50°C
7.
Να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες:
•
Απομακρυσμένη Εκκίνηση
•
Ένδειξη Βλάβης
•
Ένδειξη Λειτουργίας
•
Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω πρωτοκόλλου LonTalk™ ή BACnet
Το νέο Αερόψυκτο Ψυκτικό Συγκρότημα θα ενταχθεί στη διαχείριση του υφιστάμενου
Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου του Πανεπιστημίου και οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις και η
ένταξη του νέου ψυκτικού συγκροτήματος στο υφιστάμενο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου
αποτελούν αντικείμενο των υποχρεώσεων του προμηθευτή.
8. Να διαθέτει SCROLL ή SCREW (μόνο εάν δεν υπερβαίνει την ζητούμενη ακουστική ισχύ)
συμπιεστές και τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα.
9. Να διαθέτει CE και θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/125/EC
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
10.Το ψυκτικό συγκρότημα να έχει δοκιμαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής σύμφωνα με το
πρότυπο EN14511 και να έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο που εφαρμόζει σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.
Η υπό ανάθεση προμήθεια και λοιπές ειδικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και στη συμπληρωμένη από τον Προμηθευτή Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’ της σχετικής διακήρυξης.
13. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα του δοθεί, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον προμηθευτή προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
προμηθευτή από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, 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.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του 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 ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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
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της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.
Ο Προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του
παρόντος άρθρου και του άρθρου 23, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
14. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση
αφενός είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή, ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές
άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή (Πανεπιστήμιο).
15. Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
•
•
•
•
•
•

Η παρούσα Σύμβαση.
Η με αριθ.πρωτ.7900/16-10-2020 Διακήρυξη/Προκήρυξη με τα παραρτήματά της.
Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την
αναθέτουσα αρχή.
Η με αριθ. Πρωτ.:
τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή.
Η με αριθ. 2/18-9-2020 (θέμα 11ο) απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση
σκοπιμότητας,
δαπάνης
και
προκήρυξης.
(ΑΔΑ:993Η469Β7Α-ΑΘΜ
και
ΑΔΑΜ:20REQ007461038)
Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε546 ΤΡΟΠ.0 με
αριθ.πρωτ. 38658/14-0-2020, με κωδικό έργου: 2020ΣΕ54600018 και ονομασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΠΚ 2014ΣΕ54600083
(ΑΔΑ:ΩΕΕ146ΜΤΛΡ-Κ0Ο και ΑΔΑΜ:20REQ007461130)

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν συμβατικά στοιχεία που είναι αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος
συμφωνητικού.
16. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το Πανεπιστήμιο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
17. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
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Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως
τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. Η υποκατάσταση του αναδόχου απαγορεύεται.

18. 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.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό
αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται
αποδοχή του αιτήματος.

19. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, κατατέθηκε από τον Προμηθευτή
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ............................. (Υποκατάστημα
...........................) με αριθμό αυτής ................................... και ποσού # ..................... euro #
(_______________________________________________________ ολογράφως) η οποία καλύπτει το
5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., και η οποία καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει., η οποία θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Σε περίπτωση καταγγελίας ή μονομερούς λύσης της
σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου εκπίπτει η υπέρ του Πανεπιστημίου η εγγύηση καλής
εκτέλεσης.

Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία,
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τέσσερα (4)
όμοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου.
Από τα τέσσερα (4) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται στη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, το ένα (1) στην αρμόδια υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και το δε άλλο έλαβε ο Προμηθευτής, ο οποίος δήλωσε ότι,
έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και
συγχρόνως ότι, ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ανήκει στην Διακήρυξη-Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αφορά στην Προμήθεια και Αντικατάσταση
αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο
νέο κτίριο (κτίριο 3) επί των οδών Παπαζαχαρίου, Λαγουμιτζή και Αλεξ. Πάντου στην
Καλλιθέα, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Και συγκεκριμένα στη προμήθεια αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος κατάλληλου για
εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και αντικατάσταση του παλιού Αερόψυκτου Ψυκτικού
Συγκροτήματος.
Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :
Το προς προμήθεια αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα θα είναι πλήρως συγκροτημένο στο
εργοστάσιο κατασκευής. Θα περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις, σωληνώσεις, ψυκτικό μέσο,
πίνακες ηλεκτρονικού ελέγχου, συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και
όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται πριν την εκκίνησή του σε λειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση των προσφορών αποτελεί η
αποδοχή και εκπλήρωση των παρακάτω Τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών υποχρεώσεων του
προμηθευτή, εκ μέρους των υποψηφίων, τους οποίους πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τη
σύνταξη της προσφοράς τους και να υποβάλλουν συμπληρωμένο το παρακάτω πίνακα επί ποινή
αποκλεισμού, και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (Ως
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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), στο φάκελο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες
επεξηγήσεις/οδηγίες:
1.Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν αποδέχεται τον όρο, και κατά περίπτωση εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό που
ζητείται υποβάλλεται ή όχι.
2.Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
δικαιολογητικό, ή κεφάλαιο ή ενότητα σχετικού εγχειριδίου του κατασκευαστικού οίκου ή
πιστοποιητικών ή άλλου στοιχείου, και κατά περίπτωση το απαιτούμενο δικαιολογητικό που
κατατίθεται και εμπεριέχεται στο «φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ανήκει στην Διακήρυξη-Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με αριθ.Πρωτ. 7900/16-10-2020
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

α/α

1

2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ψυκτική Ισχύς-Απόδοση τουλάχιστον 290
KW (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
35°C και είσοδο/έξοδο ψυχρού νερού
7/12°C),
(Απαιτείται πιστοποίηση
Eurovent)
Βαθμός Απόδοσης EER > 3,1, (Απαιτείται
πιστοποίηση Eurovent )

3

Εποχικό Βαθμό απόδοσης SEER > 4,8
(Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent),

4

Ακουστική
Ισχύς
≤
85
dBA
(Απαιτείται πιστοποίηση Eurovent),

5

Ψυκτικό Μέσο R-410A
πιστοποίηση Eurovent)

6

Εύρος
λειτουργίας
εξωτερικών
θερμοκρασιών -10°C ως 50°C

7

Να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες:
•
Απομακρυσμένη Εκκίνηση
•
Ένδειξη Βλάβης
•
Ένδειξη Λειτουργίας
•
Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω
πρωτοκόλλου LonTalk™ ή BACnet
Το νέο Αερόψυκτο Ψυκτικό Συγκρότημα
θα ενταχθεί στη διαχείριση του
υφιστάμενου Κεντρικού Συστήματος
Ελέγχου του Πανεπιστημίου και οι
ηλεκτρολογικές συνδέσεις και η ένταξη
του νέου ψυκτικού συγκροτήματος στο
υφιστάμενο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου
αποτελούν
αντικείμενο
των
υποχρεώσεων του προμηθευτή.

8

Να διαθέτει SCROLL ή SCREW (μόνο εάν
δεν υπερβαίνει την ζητούμενη ακουστική
ισχύ) συμπιεστές και τουλάχιστον δύο
ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα.
Να διαθέτει CE και θα ανταποκρίνεται
πλήρως στις απαιτήσεις της Οδηγίας
2009/125/EC
της
ευρωπαϊκής
νομοθεσίας.

9

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(Απαιτείται
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12

13

14

Το ψυκτικό συγκρότημα να έχει
δοκιμαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής
σύμφωνα με το πρότυπο EN14511 και να
έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο που
εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO
14001.
Η Κατασκευή του να είναι απολύτως
σύμφωνη με τις ακόλουθες οδηγίες:
•
Pressure Equipment Directive
(PED) 97/23/CE
•
Machinery
Directive
(MD)
2006/42/CE
•
Low Voltage Directive (LV)
2006/95/CE
•
ElectroMagnetic
Compatibility
Directive (EMC) 2004/108/CE
•
Electrical
Machinery
Safety
Standard EN 60204-1
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Το ψυκτικό συγκρότημα που τοποθετείται
να διαθέτει ερμητικούς σπειροειδείς
(SCROLL) ή ημιερμητικούς ελικοειδείς
(SCREW) συμπιεστές με άμεση μετάδοση
στις 3000 στροφές ανά λεπτό.
Ο κάθε συμπιεστής να ψύχεται με αέριο
ψυκτικό μέσο από την αναρρόφηση.
Για την κυκλοφορία του ψυκτελαίου δεν
θα απαιτείται αντλία λαδιού.
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ
Ο εξατμιστής να είναι σχεδιασμένος για
πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 40 bar
στην πλευρά του ψυκτικού μέσου και
πίεση τουλάχιστον 10 bar στην πλευρά
του νερού.
Να είναι πλήρως μονωμένος με αφρώδες
υλικό κλειστών κυψελών με επίστρωση
βινυλίου
τύπου
armaflex
πάχους
τουλάχιστον 19mm.
Να προστατεύεται από τον κίνδυνο
παγώματος, με μία συσκευή θέρμανσης, η
οποία
θα
παρέχει
αντιπαγετική
προστασία
σε
θερμοκρασία
περιβάλλοντος μέχρι -20°C.
Ο εξατμιστής να διαθέτει μόνο μία
σύνδεση εισόδου και μία σύνδεση εξόδου
νερού.
Ο εξατμιστής να έχει δοκιμαστεί στο
εργοστάσιο σύμφωνα με το PED.
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
Το ψυκτικό συγκρότημα να είναι σε θέση
να λειτουργεί σε θερμοκρασία αέρα
περιβάλλοντος από -10°C έως τους 50°C.
Τα στοιχεία του συμπυκνωτή να είναι
κατασκευασμένα
εξολοκλήρου
από
αλουμίνιο (Microchannel).
Η
μέγιστη
επιτρεπόμενη
πίεση
λειτουργίας του συμπυκνωτή δεν θα
πρέπει να είναι μικρότερη των 45 bar.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Το περίβλημα της μονάδας και οι
ηλεκτρικοί
πίνακες
να
είναι
κατασκευασμένοι
από
βαμμένο
γαλβανισμένο χάλυβα.
Οι ηλεκτρικοί πίνακες να έχουν προστασία
IP54.
Η θυρίδα πρόσβασης στον ηλεκτρικό
πίνακα να είναι εξοπλισμένη με
αποζεύκτη ισχύος και με ευκρινείς
ενδείξεις διακοπής ή συνέχειας της
παροχής ηλεκτρικής ισχύος στη μονάδα.
Ο σκελετός της βάσης να διαθέτει
κατάλληλα σημεία ανύψωσης για εύκολη
και ασφαλή μετακίνηση στο χώρο
εγκατάστασης.
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
Το ψυκτικό συγκρότημα να διαθέτει
τουλάχιστον δύο ψυκτικά κυκλώματα.
Το κάθε ψυκτικό κύκλωμα να διαθέτει
συμπιεστές σε παράλληλη σύνδεση με
ένα παθητικό σύστημα λαδιού το οποίο
θα διατηρεί τις επιθυμητές στάθμες
λαδιού στους συμπιεστές χωρίς την
απαίτηση κινητών μερών.
Για κάθε ψυκτικό κύκλωμα να διατίθενται:
•
Μόνιμο φίλτρο - αφυγραντήρας
υγρού.
•
Μία Ηλεκτρονική Εκτονωτική
Βαλβίδα ανά ψυκτικό κύκλωμα
•
Transducers υψηλής και χαμηλής
πίεσης
•
Πρεσσοστάτη Υψηλής Πίεσης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο Ηλεκτρικός Πίνακας να είναι IP-54,
εργοστασιακά τοποθετημένος και πλήρως
καλωδιωμένος
και
να
είναι
τοποθετημένος επάνω στο ψυκτικό
συγκρότημα. Το ψυκτικό συγκρότημα να
διαθέτει μόνο μία αναμονή ηλεκτρικής
σύνδεσης.
Οι εκκινητές των συμπιεστών να είναι
ομαλής εκκίνησης τύπου SOFT STARTER
για την μείωση της
ηλεκτρικής
κατανάλωσης και να είναι τοποθετημένοι
εντός ερμαρίου IP-54.
Όλα τα εξαρτήματα και η καλωδίωση να
είναι αριθμημένα σύμφωνα με το
πρότυπο CEI 60750.
Για την τροφοδοσία του κυκλώματος
αυτοματισμού να υπάρχει εργοστασιακά
εγκατεστημένος
και
καλωδιωμένος
μετασχηματιστής που θα παρέχει την
κατάλληλη τάση.
Η πόρτα του πίνακα ισχύος υψηλής τάσης
να κλειδώνεται με ένα κύριο αποζεύκτη
ισχύος.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το σύστημα ελέγχου του ψυκτικού
συγκροτήματος να είναι ψηφιακό.
Η λειτουργία του θα βασίζεται στον
Προσαρμοζόμενο
Έλεγχο
(Adaptive
Control) που θα αποτρέπει τη διακοπή
λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος
σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας
δυσλειτουργίας,
μέχρι
του
ορίου
ασφαλούς λειτουργίας του.
Οι λειτουργίες προσαρμοζόμενου Ελέγχου
να επαναρρυθμίζουν τη λειτουργία του
ψυκτικού
συγκροτήματος
όταν
διαπιστώνεται:
•
Χαμηλή θερμοκρασία Εξάτμισης
•
Υψηλή θερμοκρασία Συμπύκνωσης
•
Υπερφόρτιση κινητήρα
με στόχο τη διατήρησή του σε λειτουργία
κατά το μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι
την αποκατάσταση της βλάβης.
Το σύστημα να μπορεί να συνδεθεί με
Κεντρικό
Σύστημα
Ελέγχου
μέσω
πρωτοκόλλου LonTalk™ ή BACnet.
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ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το σύστημα ελέγχου να διαθέτει οθόνη
αφής, τουλάχιστον 7’’ τύπου TFT υγρών
κρυστάλλων.
Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
λειτουργίας σε θερμοκρασίες από -40°C
/ 70°C, να αντέχει στην UV ακτινοβολία,
να
προστατεύεται
έναντι
ηλεκτρομαγνητικών
παρεμβολών
(EN61000).
Η οθόνη να ικανοποιεί το πρότυπο
EN55011(Class B) και να διαθέτει σήμανση
CE και βαθμό προστασίας IP56.
Στην
οθόνη
να
μπορούν
να
απεικονίζονται:
•
σφάλματα,
•
αναφορές,
•
δεδομένα λειτουργίας
•
παραμετροποίησης
•
γραφήματα
Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος θα
απεικονίζονται στην οθόνη και θα
απαιτούν χειροκίνητη επαναφορά :
•
Χαμηλή πίεση και θερμοκρασία
ψυκτικού στον εξατμιστή.
•
Υψηλή πίεση ψυκτικού στον
συμπυκνωτή
•
Ανίχνευση κρίσιμου σφάλματος
αισθητήρων
•
Υψηλή θερμοκρασία εκτόνωσης
συμπιεστή
•
Υψηλή
θερμοκρασία
αναρρόφησης
•
Απώλεια επικοινωνίας μεταξύ
των ελεγκτών
•
Εξωτερική και τοπική εντολή
στάσης εκτάκτου ανάγκης
Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος θα
απεικονίζονται
στην
οθόνη
και
επανατάσσονται αυτόματα όταν τα αίτια
διορθωθούν :
•
Απώλεια ροής νερού στον
εξατμιστή
•
Απώλεια επικοινωνίας με το
σύστημα BAS
•
Πρόβλημα
Ηλεκτρικής
Τροφοδοσίας
Το ιστορικό θα απεικονίζει τα τελευταία
20
διαγνωστικά
σφάλματα
με
χρονολογική σειρά και με χρωματικό
κώδικα σημαντικότητας : κόκκινο για
άμεση διακοπή λειτουργίας, κίτρινο για
κανονική διακοπή και μπλε για
προειδοποίηση.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η προμήθεια και αντικατάσταση του νέου
Αερόψυκτου Ψυκτικού Συγκροτήματος
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•
Απόσυρση του παλιού Ψυκτικού
Συγκροτήματος.
•
Προσαρμογή Βάσης Στήριξης για
το νέο Ψυκτικό Συγκρότημα.
•
Ανύψωση και τοποθέτηση του
νέου ψυκτικού συγκροτήματος στην θέση
του παλιού.
•
Υδραυλική και Ηλεκτρολογική
Σύνδεση
του
νέου
ψυκτικού
συγκροτήματος.
•
Θέση σε λειτουργία και εγγύηση
καλής λειτουργίας του Κατασκευαστικού
Οίκου για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών.
Το ψυκτικό συγκρότημα θα τοποθετηθεί
πάνω σε αντικραδασμικά πέλματα που θα
διατίθενται
από
το
εργοστάσιο
κατασκευής του ψυκτικού συγκροτήματος
ώστε να μηδενίζονται οι μεταφερόμενοι
κραδασμοί κατά την περίοδο της
λειτουργίας του.
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ
ΨΥΚΤΗ
Η αποξήλωση του παλιού Ψυκτικού
Συγκροτήματος
θα
γίνει
με
τις
προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες
απόσυρσης και την προσκόμιση από την
πλευρά
του
Προμηθευτή
των
προβλεπόμενων εγγράφων.
Θα γίνει έλεγχος για παραμένουσα
ποσότητα ψυκτικού μέσου και συλλογή
της με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει
Πιστοποίηση «για
την
ικανότητα
διεκπεραίωσης των εργασιών που
περιγράφονται
στον
Κανονισμό
2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης,
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που
περιέχουν
φθοριούχα
αέρια
του
θερμοκηπίου».
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Δεν
προβλέπεται
επαύξηση
της
ηλεκτρικής παροχής για την τροφοδοσία
του νέου Ψυκτικού Συγκροτήματος. Το
νέο ψυκτικό συγκρότημα θα πρέπει να
έχει συνολική απορροφούμενη ισχύ
μικρότερη αυτής που επιτρέπουν τα
παροχικά καλώδια του παλιού.
Οι Προσφέροντες θα πρέπει να
υποβάλουν
τον
Υπολογισμό
του
παροχικού καλωδίου του νέου Ψυκτικού
Συγκροτήματος
με
βάση
την
απαιτούμενη ηλεκτρική παροχή (FLA)
που αναγράφεται στα Φυλλάδια του
κατασκευαστικού
οίκου
του
προσφερόμενου μηχανήματος.
Οι συνδέσεις του νέου ψυκτικού
συγκροτήματος με το υδραυλικό δίκτυο
θα γίνουν με σωληνώσεις αντίστοιχου
μεγέθους, μόνωσης και μηχανικής
προστασίας με αυτές του παλιού. Κατά
την υδραυλική σύνδεση του νέου
ψυκτικού
συγκροτήματος
θα
εγκατασταθούν:
•
Αντικραδασμικοί Σύνδεσμοι,
•
Βαλβίδες Αποκοπής,
•
Διάταξη
Μέτρησης
Πτώσης
Πίεσης στον Εξατμιστή αποτελούμενη από
κοινό μανόμετρο και δύο περιστροφικούς
διακόπτες ώστε η μέτρηση πίεσης στην
είσοδο και την έξοδο του εναλλάκτη να
γίνεται με το ίδιο μανόμετρο.

Αφορά στην προμήθεια και Αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα
«Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών.
Η υποβολή της προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους των προσφερόντων πλήρη αποδοχή και
συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς-ειδικούς όρους της παρούσης
Διακήρυξης/Προκήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής.

ΤΟΠΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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