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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

CPV:

38434530-0 - Αναλυτές Γάλακτος
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες
εννιακόσια ογδόντα ευρώ (589.980€), πλέον ΦΠΑ 24% εκατόν
σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και
είκοσι λεπτά (141.595,20 €), επτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες
πεντακόσια εβδομήντα πέντε
ευρώ και είκοσι λεπτά
(731.575,20€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία: 2/8/2016

Ημέρα: Τρίτη

Ώρα: 14:00

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 17/6/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης προκήρυξης στο ΦΕΚ: 17/6/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο: 17/6/2016
Α) 2 Ημερήσιες Οικονομικές Εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας
Β) 1 ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr : 17/6/2016
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
17/6/2016
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα υποβολής προσφορών: 27/7/2016 ώρα 15:00 μ.μ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ
«ΔΗΜΗΤΡΑ»)

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ
«ΔΗΜΗΤΡΑ»)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ
«ΔΗΜΗΤΡΑ»)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΜΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΧΑΪΑΣ,

Προμήθεια
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ταξινόμηση κατά CPV : 38434530-0
γάλακτος

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός

-

Αναλυτές

α.α 25512 (ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΑ)
ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

α.α 25496 (ΤΡΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια
ογδόντα ευρώ (589.980€), μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24% ύψους εκατόν σαράντα ενός χιλιάδων
πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών
(141.595,20 €),
και επτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια
εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (731.575,20
€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 731.575,20€)
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 589.980,00€)
(ποσό Φ.Π.Α.: 141.595,20 €)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται, κατ’
ανώτατο, το διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία κατακύρωσης της προμήθειας

Η/ΝΙΑ

Επί της υποβολής τυχόν αιτήματος διευκρινίσεων,

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

αυτές δίνονται από την αναθέτουσα αρχή (ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ) μέχρι και έξι ημέρες πριν την εκπνοή της
προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των
προσφορών.

Η/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27-07-2016 και ώρα 15:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

02-08-2016 και ώρα 14:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

www.elgo.gr

Ορισμοί διακήρυξης
Ανάδοχος

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη
σύμβαση

Αναθέτουσα Αρχή

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Διακήρυξη

Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους υποψηφίους
διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την
περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις
οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός

Επίσημη γλώσσα του
διαγωνισμού

Η ελληνική

Έργο

Το δημοπρατούμενο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την
εκτέλεση της σύμβασης

Σύμβαση

Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών

Συμβατικά τεύχη

α. Η Σύμβαση, β. Η Προσφορά του Αναδόχου και γ. Η Διακήρυξη

Συμβατικό Τίμημα

Το συνολικό πληρωτέο τίμημα της σύμβασης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει να
αντικαταστήσει τον παλαιό εργαστηριακό εξοπλισμό των εργαστηρίων ελέγχου
ποιότητας γάλακτος του ΕΛΓΟ με τέσσερα (4) κρυοσκόπια και τρία (3) πλήρως
αυτόματα συστήματα ανάλυσης συστατικών γάλακτος και μέτρησης σωματικών
κυττάρων στα εργαστήρια του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που βρίσκονται στους νομούς Αχαΐας,
Δράμας, Λάρισας, Λέσβου και Ρεθύμνου. Ο ανάδοχος θα παρέχει παράλληλα μια σειρά
από υπηρεσίες όπως αναλύονται κατωτέρω στο Β1. Η σύμβαση διαιρείται σε δύο (2)
τμήματα και κάθε συμμετέχων δύναται να υποβάλει προσφορά για κάθε ένα ή για το
σύνολο των τμημάτων.
Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε με την ΚΥΑ
188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β’ 2284/13.10.2011) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια,
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο του Οργανισμού αυτού
συγχωνεύθηκαν:
α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε),
β) ο Οργανισμός
Γεωργικής
Επαγγελματικής
Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) − «ΔΗΜΗΤΡΑ»,

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και

γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π –
AGROCERT) και
δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).
Οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρθηκαν στον ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ που λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ
ίδρυσής του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού και
συγκεκριμένα:
α. τεσσάρων (4) κρυοσκοπίων.
β. τριών (3) πλήρως αυτομάτων συστημάτων ανάλυσης συστατικών γάλακτος
και μέτρησης σωματικών κυττάρων.

Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
α. Προετοιμασία του έργου (σύνταξη μελέτης εφαρμογής)
β. Εγκατάσταση του εξοπλισμού
γ. Υποστήριξη δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού.
δ. Εκπαίδευση του προσωπικού των εργαστηρίων ελέγχου ποιότητος γάλακτος
στη χρήση του εξοπλισμού.
ε. Συντήρηση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης

Β.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
I. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η προμήθεια και η εγκατάσταση του κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού
ακολουθεί τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης της
παρούσας (βλ. Παράρτημα Α). Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να λειτουργούν με
τάση 220V/50Hz. Η προμήθεια περιλαμβάνει:
α. Τέσσερα (4) κρυοσκόπια
Τα κρυοσκόπια θα εγκατασταθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Δράμα, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα και το Ρέθυμνο και διαθέτουν κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Αυτόματη και γρήγορη κρυοσκοπική συσκευή γάλακτος πολλαπλών θέσεων με
αυτόματο δειγματολήπτη στο γάλα (αγελαδινό, πρόβειο και γίδινο), ελεγχόμενη από
μικροϋπολογιστή και ειδικά σχεδιασμένη για την αποτελεσματική και ακριβή μέτρηση
μεγάλου αριθμού δειγμάτων
2. Σύστημα ψύξης και αυτόματο δειγματολήπτη τουλάχιστον οκτώ (8) θέσεων για
αυτόματο συνεχή έλεγχο
3. Διαδικασία μέτρησης σύμφωνα με το ISO 5764 ή ισοδύναμο
4. Διακριτική ικανότητα ( resolution ) < +/-1 mo C.
5. Ενσωματωμένο ή εξωτερικό εκτυπωτή
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6. Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
7. Πιστοποιητικά κατά EN ή ISO 5764/IDF 108:2009 ή κατά άλλα ισοδύναμα διεθνή
πρότυπα.
β. Τρία (3) πλήρως αυτόματα συστήματα ανάλυσης συστατικών γάλακτος και
μέτρησης σωματικών κυττάρων
Πρόκειται για συστήματα που να αποτελούνται από μία ενιαία συσκευή ή από δύο
ανεξάρτητες συσκευές συνεργαζόμενες αρμονικά και εντελώς αυτόματα σε ενιαίο
σύστημα με κοινό λειτουργικό πρόγραμμα και διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
α. Κοινό λειτουργικό πρόγραμμα, κατά προτίμηση “windows”
β. Δυνατότητα εμφάνισης στην οθόνη των μηνυμάτων χειρισμού, της ροής των προς
μέτρηση δειγμάτων, τυχόν προειδοποιητικών σημάτων, ενδείξεων ομαλότητας των
λειτουργικών διαδικασιών και υπομνήσεων διαδικασιών συντήρησης ή ελέγχων
γ. Κοινό αυτόματο μεταφορέα δειγμάτων
δ. Αυτόματη μονάδα αναρρόφησης δειγμάτων γάλακτος (pipette)
Τα εν λόγω συστήματα θα εγκατασταθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις των
εργαστηρίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Δράμα, τη Λάρισα, και το Ρέθυμνο και
περιλαμβάνουν:
i. Αυτόματη συσκευή ανάλυσης συστατικών γάλακτος
Πρόκειται για αυτόματη ηλεκτρονική συσκευή βασισμένη στην αρχή της κατά “Fourier”
μετασχηματισμένης υπέρυθρης ακτινοβολίας FTIR (Fourier Transformed InfraRed) με
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή PC, με ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα για
κεντρικό έλεγχο δειγμάτων γάλακτος, η οποία πρέπει να διαθέτει:
1. Ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα για κεντρικό έλεγχο δειγμάτων γάλακτος,
κατά προτίμηση “windows”
2. Παραμέτρους μέτρησης των παρακάτω συστατικών: λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη, ολικά
στερεά
3. Περιοχή μέτρησης / συστατικά : με ελάχιστα όρια 0-10% για το λίπος, την πρωτεΐνη,
τη λακτόζη, 0-20% για τα ολικά στερεά, και -450 έως -585 m°C για το σημείο πήξεως
4. Δυναμικότητα ανάλυσης τουλάχιστον 200 δειγμάτων γάλακτος την ώρα
5. Επαναληψιμότητα : Cv < 0,5% για λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη και ολικά στερεά
6. Ακρίβεια : Cv <1% για λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη και ολικά στερεά (Bulk milk)
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7. Αυτόματο μηδενισμό και πλύση, ελεγχόμενο ηλεκτρονικά
8. Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης δειγμάτων (bar code reading)
9. Ενσωματωμένο πρόγραμμα διάγνωσης βλαβών ή κακής λειτουργίας
10. Συμφωνία με τους κανονισμούς της Ε.Ε. 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και τα πρότυπα
της IDF ISO9622:2013/IDF 141:2013 και ISO 8196-1/IDF 128-1:2009, 8196-2/IDF 1282:2009, 8196-3/IDF 128-3:2009.
11. Εγχειρίδια χρήσης (κατά προτίμηση στην ελληνική ή έστω στην αγγλική), καθώς
τεχνικά εγχειρίδια (technical manual/maintenance manual)
12. Πιστοποιητικά κατά EN ή ISO ή κατά άλλα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα
ii. Αυτόματη συσκευή μέτρησης σωματικών κυττάρων γάλακτος
Πρόκειται για αυτόματη ηλεκτρονική συσκευή βασισμένη στην αρχή της οπτικοηλεκτρονικής κυτταρομετρίας ροής (flow cytometry) με χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή PC, με ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα για κεντρικό έλεγχο
δειγμάτων γάλακτος, η οποία πρέπει να διαθέτει:
1. Ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα για κεντρικό έλεγχο δειγμάτων γάλακτος,
κατά προτίμηση “windows”
2. Δυνατότητα απαρίθμησης σωματικών κυττάρων σε εύρος 0–10.000.000 (cells/ml) σε
σύντομο χρονικό διάστημα από την άμελξη μέχρι πολλών ωρών (νωπό ή συντηρημένο
γάλα)
3. Δυναμικότητα ανάλυσης τουλάχιστον 200 δειγμάτων γάλακτος την ώρα
4. Επαναληψιμότητα :Cv < 5% στην περιοχή των 300.000 σωματικών κυττάρων
5. Ακρίβεια :< 10% (σχετική)
6. Αυτόματη λεπτομερή πλύση μετά από κάθε δείγμα και αυτόματη επεξεργασία των
αποτελεσμάτων
7. Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης δειγμάτων (bar code reading)
8. Ενσωματωμένο πρόγραμμα διάγνωσης βλαβών ή κακής λειτουργίας
9. Συμφωνία με τους κανονισμούς της Ε.Ε. 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και τα πρότυπα
της IDF ISO13366-2/IDF 148-2:2006.
10. Εγχειρίδια χρήσης (κατά προτίμηση στην ελληνική ή έστω στην αγγλική), καθώς και
τεχνικά εγχειρίδια (technical manual/maintenance manual).
9

11. Πιστοποιητικά κατά EN ή ISO ή κατά άλλα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Οι υπολογιστές θα εγκατασταθούν στο χώρο της αναθέτουσας αρχής και θα
παραμετροποιηθούν από τον ανάδοχο. Πρέπει δε να διαθέτουν τα ακόλουθα ελάχιστα
χαρακτηριστικά:
1. Επεξεργαστή: Intel I3 (ή ισοδύναμο), μνήμη RAM: 4 GB DDR3 (ή καλύτερη), θύρες:
παράλληλη, 4xUSB, σκληρό δίσκο 500 GB SATA II 7200 rpm, κάρτα οθόνης SVGA 512 MB,
οδηγό DVD, οπτικό ποντίκι, πληκτρολόγιο,. H μητρική να υποστηρίζει και μνήμη RAM
DDR3 και δικτύωση Gigabit lan
2. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional (ή νεότερου) ή
ισοδύναμου (το λειτουργικό σύστημα και όλοι οι σχετικοί οδηγοί των υποσυστημάτων
προεγκατεστημένοι και με παράδοση των CDs και των εγχειριδίων)
3. Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους
κατασκευαστές και αποδεικνύουν ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές (CE ή FCC ή ή VDE ή DOC class B ή class A) και πιστοποιητικό
ISO 9001 του κατασκευαστή ή ισοδύναμο.
4. Εγγύηση καλής λειτουργίας μεγαλύτερη ή ίση με 3 χρόνια ολόκληρου του Η/Υ και
των επιμέρους τμημάτων του, που θα καλύπτει το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, αλλά και
την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση βλάβης ή
καταστροφής του υλικού.
5. Οθόνη TFT 17''
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον στοιχεία, τα οποία θα
συνεκτιμηθούν και θα αφορούν:
1. Στη δυνατότητα

αναβάθμισης

για

μέτρηση της παραμέτρου ουρίας

ή μη

πρωτεϊνικού αζώτου- υπολογιζόμενης ουρίας καθώς και το κόστος της αναβάθμισης
2. Στη δυνατότητα αναβάθμισης

για μέτρηση και άλλων παραμέτρων όπως pH,

ελεύθερα λιπαρά οξέα, κέτωσης κ.λ.π. καθώς και το κόστος αναβάθμισης.
3.Ποιο είναι το κόστος των δειγμάτων ελέγχου

της

εύρυθμης

λειτουργίας

της

συσκευής.
4.Ποιο είναι το κόστος των αναλωσίμων ανά ώρα λειτουργίας της συσκευής.
5.Στην ανάλυση της τεχνικής υποστήριξης – Δυνατότητα διάγνωσης προβλήματος
μέσω διαδικτύου (Internet remote diagnostic, webcam support)- Χρονική διάρκεια
υποστήριξης με ανταλλακτικά.
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6. Στη δυνατότητα αναβάθμισης για επαύξηση των δειγμάτων ανά ώρα και το κόστος
της αναβάθμισης.
7. Στη δυνατότητα διαχωρισμού των αποβλήτων ανάλογα με την τοξικότητά τους.
8 . Στη δυνατότητα διαγραμμάτων ελέγχου (control charts) για τα πιλοτικά δείγματα
ελέγχου και κόστος αυτών .
9. Στο προβλεπόμενο κόστος συντήρησης των μηχανημάτων με το πέρας του χρόνου
εγγύησης, καθώς και στο κόστος των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων βάσει
επισυναπτόμενου σχετικού τιμοκαταλόγου.

II. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. Προετοιμασία του έργου (σύνταξη μελέτης εφαρμογής)
Ο ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει και να παραδώσει μελέτη εφαρμογής που θα
αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του έργου και θα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Αναλυτική, σαφή και επικαιροποιημένη περιγραφή του προτεινόμενου εξοπλισμού
με αναφορά τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τεκμηριωμένα βάσει των τεχνικών
φυλλαδίων του κατασκευαστή.
[Κατά την υλοποίηση του έργου ο παραδιδόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι
τελευταίας
τεχνολογίας. Σε περίπτωση ύπαρξης εξοπλισμού αποδεδειγμένα
ισχυρότερου και καλύτερου από εκείνον που προσφέρθηκε και αξιολογήθηκε χωρίς να
επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή,
ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στη μελέτη εφαρμογής επικαιροποιημένους
τους πίνακες συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και τυχόν νέα
στοιχεία τεκμηρίωσης που θα τους συνοδεύουν, όπως επίσης και πρόταση
επικαιροποίησης, όπου θα περιγράφονται οι προτεινόμενες αλλαγές – επικαιροποιήσεις
στα υπό προμήθεια αγαθά]
2. Μελέτη εγκατάστασης, η οποία θα αποτυπώνει τις δυνατότητες χωροταξικής
διευθέτησης των εγκαταστάσεων για τη βέλτιστη τοποθέτηση του εξοπλισμού, καθώς
και πολιτική ασφαλείας με τα προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές για την ασφάλεια
των μηχανημάτων.
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς και με δυνατότητα
επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για
την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα
εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των
ειδών καθώς και των μέτρων ασφαλείας, τις απαιτούμενες παροχές κ.λ.π.. Τυχόν
πρόσθετες δαπάνες του αναδόχου οφειλόμενες στην κατάσταση των κτιριακών
εγκαταστάσεων του ΕΛΓΟ βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και δεν συνεπάγονται
καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή.
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3. Μελέτη καλωδίωσης και διασύνδεσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, όπου θα
περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας των μηχανημάτων.
4. Σχέδιο εκπαίδευσης των χειριστών του εξοπλισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει:
πλήρες
τεύχος
οργάνωσης
της
διαδικασίας εκπαίδευσης, κατάρτιση του
προγράμματος εκπαίδευσης, κατάλογο του εκπαιδευτικού υλικού που θα διανεμηθεί,
μεθοδολογία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης. Οι διαγωνιζόμενοι
περιγράφουν τις εκπαιδευτικές ενότητες, τις ώρες εκπαίδευσης ανά θεματικό
αντικείμενο που θα λάβει κάθε χειριστής, την προτεινόμενη μέθοδο εκπαίδευσης, το
εκπαιδευτικό υλικό που θα διανείμει. Επίσης, αναφέρουν το συνολικό χρόνο
εκπαίδευσης και τα προσόντα του εξειδικευμένου προσωπικού που θα διαθέσουν για
την εκπαίδευση.
5. Κατάρτιση σεναρίων ελέγχου για την υποστήριξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του
εξοπλισμού.
6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ανάλυση του έργου σε
τμήματα εργασίας ή άλλη διακριτή οντότητα λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό
αντικείμενο του έργου και τα χρονικά ορόσημα της διακήρυξης.
β. Εγκατάσταση του εξοπλισμού
Το παρόν στάδιο περιλαμβάνει την παράδοση και εγκατάσταση (ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή) του προσφερόμενου από τον ανάδοχο εξοπλισμού, ο οποίος
υποχρεούται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού ανά σημείο εγκατάστασης.
β. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού.
Τη διαχείριση του υπάρχοντος παλαιού εξοπλισμού αναλαμβάνει η αναθέτουσα
αρχή. Ο ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης θα πρέπει να
παραδώσει ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα, στο οποίο με την έναρξη εργασίας των
χειριστών δεν θα απαιτείται καμία περαιτέρω παρέμβαση και ρύθμιση.
Πιο συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:
1. Παράδοση του εξοπλισμού στις κατά τόπους εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων
Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
2. Συναρμολόγηση/σύνδεση των διαφόρων εξαρτημάτων κάθε στοιχείου εξοπλισμού
και ενεργοποίησή τους
3.Τακτοποίηση των καλωδίων του εξοπλισμού
4. Σύνδεση των επιμέρους στοιχείων του εξοπλισμού με το δίκτυο υπολογιστών
5. Εγκατάσταση τυχόν απαιτούμενου για τη λειτουργία των μηχανημάτων λογισμικού
6. Παραμετροποίηση κάθε στοιχείου εξοπλισμού ώστε να είναι παραγωγικό και έτοιμο
για έλεγχο καλής λειτουργίας
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7. Πρόσθετες καλωδιώσεις στο εσωτερικό του κτιρίου εφόσον απαιτούνται
8. Πιστοποίηση λειτουργικότητας εξοπλισμού. Χορήγηση πιστοποιητικού καλής
εγκατάστασης – installation Qualification IQ
Τα υλικά (π.χ. καλώδια) που θα απαιτηθούν για τις συνδέσεις, καθώς και πάσης
φύσεως δαπάνες για την εγκατάσταση και σύνδεση των συσκευών βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου.
Η διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισμού θα ξεκινήσει μετά την ενσωμάτωση τυχόν
παρατηρήσεων της αναθέτουσας αρχής επί της μελέτης εφαρμογής που θα
καταθέσει ο ανάδοχος. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις στα εξαρτήματα ή αστοχίες κατά
την εκκίνηση και αρχική λειτουργία του εξοπλισμού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να προβεί άμεσα σε κάλυψη των ελλείψεων και αντικατάσταση των ελαττωματικών
στοιχείων.

γ. Υποστήριξη δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού
Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητη η εκπόνηση δοκιμών ελέγχου με
στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία του και η καλή συνεργασία του
συνόλου των συνιστωσών του. Μετά το πέρας της εγκατάστασης ο εξοπλισμός θα τεθεί
σε πλήρη δοκιμαστική λειτουργία για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Ο ανάδοχος θα
διαθέσει ικανό προσωπικό για να παράσχει επιτόπια υποστήριξη για την αντιμετώπιση
τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, κατά
την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος η αναθέτουσα αρχή θα
υποστηριχθεί επί τόπου (on site) στην προσαρμογή παραμέτρων του συστήματος, στη
λειτουργία του εξοπλισμού και στην τελική και λειτουργική αξιοποίησή του.
Ο απαιτούμενος διεξοδικός έλεγχος θα διενεργηθεί βάσει σεναρίων ελέγχου που θα
διαμορφώσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο της
Μελέτης Εφαρμογής και θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την οριστική παραλαβή του
εξοπλισμού από την αναθέτουσα αρχή.

δ. Εκπαίδευση χειριστών
Μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών
ελέγχου και την οριστική παραλαβή του θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού των
Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητος Γάλακτος. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η μεταφορά
τεχνογνωσίας στην αναθέτουσα αρχή ώστε να είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των
δυνατοτήτων του εξοπλισμού. Όσον αφορά στην εκπαίδευση των χειριστών ο στόχος
θα καλύπτει τη δυνατότητα αυτόνομης χρήσης και λειτουργίας του συνόλου του
προμηθευόμενου εξοπλισμού.
Μέσω της εκπαίδευσης θα πρέπει να καλυφθούν τα διδακτικά αντικείμενα που
αφορούν στην ομαλή λειτουργία και ορθή χρήση του εξοπλισμού, όπως θα
εξειδικευτούν στη μελέτη εφαρμογής. Θα γίνει εκπαίδευση των υπαλλήλων των
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Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος που θα οριστούν από την αναθέτουσα αρχή
ως χειριστές του εξοπλισμού, όπως θα εξειδικευτούν στη Μελέτη Εφαρμογής.
Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης θα οριστεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε
συνεννόηση με τον προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου να έχει
ολοκληρώσει την εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται στις επιμέρους
τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και
έγγραφο εκπαιδευτικό υλικό για την παροχή της εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στα κατά τόπους εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής
στις συσκευές που έχουν παραδοθεί και εγκατασταθεί από τον ανάδοχο.
Επιπλέον ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση πλήρους εκπαίδευσης με δικές του
δαπάνες (ακόμη και στην έδρα του κατασκευαστή ή του εκπροσώπου του στην Ελλάδα)
του Υπεύθυνου συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού για την επίβλεψη της ομαλής
λειτουργίας καθώς και για την συντήρηση των μηχανημάτων.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού των εργαστηρίων και του
υπευθύνου συντήρησης χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης και
εκπαίδευσης του προσωπικού.

ε. Συντήρηση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης
Ως Περίοδος Εγγύησης (ΠΕ) ορίζεται η περίοδος που αρχίζει με την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή της προμήθειας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την αναθέτουσα
αρχή, τις ακόλουθες υπηρεσίες συντήρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν
άρθρο.
Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης εξοπλισμού είναι για τα μεν κρυοσκόπια και
αυτόματα συστήματα ανάλυσης συστατικών γάλακτος και μέτρησης σωματικών
κυττάρων το ένα (1) έτος για τους δε ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα τρία (3) έτη από
την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Οι προσφέροντες δύνανται να προσδιορίζουν στην
τεχνική προσφορά χρονική περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της
ελάχιστης ζητούμενης που θα εκκινεί σε κάθε περίπτωση από την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του έργου και θα καλύπτει το σύνολο του εξοπλισμού για ακέραιο
αριθμό ετών. Η προτεινόμενη περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας λαμβάνεται υπόψη
κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.
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Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της
Περιόδου Εγγύησης. Ειδικότερα:
1.

Εγγυάται, μέσω του κατασκευαστή, την απουσία εμφανών ή αφανών πραγματικών
ελαττωμάτων, την ύπαρξη κάθε συμφωνημένης, εξυπονοούμενης ή τεκμαιρομένης
ιδιότητας, τη συμφωνία με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
προκύπτουν από τις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των συμβατικών τευχών και
της προσφοράς, όπως και την καταλληλότητα του προσφερόμενου υλικού για τον
σκοπό του.

2.

Ευθύνεται για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε
ελαττώματος, βλάβης και ανωμαλίας λειτουργίας του εξοπλισμού. Αν ελαττώματα
κατά την διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του
συνόλου του εξοπλισμού, ο ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο
βαθμό, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του εξοπλισμού. Σε περίπτωση
αντικατάστασης μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται
να τον επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία. Αν η πλήρης και οριστική λύση του
προβλήματος δεν είναι εφικτή άμεσα, να προτείνει εναλλακτικό τρόπο, εφικτό και
άμεσα υλοποιήσιμο.

3.

Παραδίδει τα αντίτυπα όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων

ή

τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού του εξοπλισμού.

4.

Διενεργεί

ετήσια

προληπτική

συντήρηση του εξοπλισμού. Η προληπτική

συντήρηση πρέπει να διενεργείται εντός 10 ημερών μετά την παρέλευση εκάστου
έτους από την έναρξη της Περιόδου Εγγύησης. Η προληπτική συντήρηση
περιλαμβάνει

τη διενέργεια

σειράς επιθεωρήσεων, προγνωστικών και

διαγνωστικών ελέγχων στα μηχανήματα του εξοπλισμού με σκοπό τον εντοπισμό και
την ανίχνευση λαθών, την εκτέλεση σειράς ενεργειών για τη διόρθωση των λαθών
πριν την εκδήλωσή τους ως ουσιαστικών σφαλμάτων, την αποκατάσταση
λειτουργίας

των

μηχανημάτων

και

τη

βελτιστοποίηση

των

τεχνικών

χαρακτηριστικών τους που επηρεάζουν την απόδοση και την ασφαλή λειτουργίας
τους.
5.

Παρέχει υπηρεσίες (on site επιτόπιας) τεχνικής υποστήριξης (1) εβδομάδα ετησίως
με αντικείμενο

τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του εξοπλισμού.
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Ειδικότερα, οι εν λόγω υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συνίστανται κυρίως στα
παρακάτω:
 Εκτέλεση ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία των μηχανημάτων.
 Έλεγχος συλλεγμένων στοιχείων για την αποτίμηση αποτελεσμάτων ελέγχων

που αφορούν την ασφάλεια, την λειτουργία, την απόκριση και εν γένει την
απόδοση των συστημάτων με σκοπό τη λήψη βελτιωτικών ενεργειών.
 Ρυθμίσεις στη λειτουργία του εξοπλισμού για μεγιστοποίηση της απόδοσης.

6.

Οφείλει εντός 10 ημερών μετά την παρέλευση εκάστου έτους από την έναρξη της
Περιόδου Εγγύησης

να παραδίδει στην Επιτροπή Παραλαβής ένα Τεύχος

Αποτύπωσης Υπηρεσιών Εγγύησης το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα
εξής:
 Αναλυτικό Πρόγραμμα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που υποβάλλεται

με την έναρξη της σχετικής περιόδου
 Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων Συντήρησης (Τακτικών – Έκτακτων

Ενεργειών)
 Λίστα ανταλλακτικών και προσδιορισμό αναλωσίμων υλικών
 Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε εξοπλισμό
 Τεκμηρίωση σφαλμάτων
 Παράδοση

αντιτύπων

όλων

των

μεταβολών

ή

επανεκδόσεων

ή

τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισμού
 Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου Εγγύησης.

7.

Υποχρεούται να διαθέτει σε ετοιμότητα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ώστε να
ανταποκρίνεται έγκαιρα στα αιτήματα της αναθέτουσας αρχής και να εξασφαλίζει
την αποκατάσταση των προβλημάτων.

8.

Δεσμεύεται να ακολουθεί πολιτική άμεσης
προσωπικό της αναθέτουσας αρχής.

και αμοιβαίας συνεργασίας με το

Β.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το αργότερο σε τέσσερεις (4) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της. Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά Φάση
έχει ως εξής:
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Φάσ

Διάρκεια

η

υλοποίησης

Α

5

Αντικείμενο

εργάσιμες

ημέρες

Προϋπόθεση έναρξης
Έναρξη

Μελέτη εφαρμογής

υπογραφή

4 μήνες

Δοκιμαστική

–

Λειτουργία

εξοπλισμού
Σύμφωνα με τις

τεχνικές

Εκπαίδευση χειριστών

προδιαγραφές

Τουλάχιστον 1

Δ

για

τα

μηχανήματα
και 3 έτη για

Έναρξη με την οριστική
παραλαβή

του

παραδοτέου της φάσης
Α

παραλαβή

των

παραδοτέων της φάσης
Β

κάθε συσκευής

έτος

της

Έναρξη με την οριστική

επιμέρους
Γ

την

σύμβασης
Παράδοση – Εγκατάσταση

Β

με

Έναρξη με την οριστική
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης

παραλαβή

κατά την Περίοδο Εγγύησης

παραδοτέων της Φάσης

του Η/Υ

των

Β.

Αναλυτικότερα:
ΦΑΣΗ Α: Μελέτη Εφαρμογής
Η φάση Α ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του
αναδόχου και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων
ημερών. Περιλαμβάνει την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής. Το παραδοτέο της φάσης
Α είναι:
Π.1

Μελέτη Εφαρμογής

ΦΑΣΗ Β: Παράδοση – Εγκατάσταση – Δοκιμαστική Λειτουργία εξοπλισμού
Η φάση Β ξεκινά από την οριστική παραλαβή της Μελέτης Εφαρμογής και πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 4 μηνών. Περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών
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παράδοσης, εγκατάστασης και δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού. Τα παραδοτέα
της φάσης Β είναι:
Π.2

Εγκατεστημένος
εξοπλισμός σε λειτουργική ετοιμότητα: Παραληφθείς
ποσοτικά & ποιοτικά κεντρικός και περιφερειακός εξοπλισμός, ελεγμένος σε
λειτουργία βάσει των όρων της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου.

Π.3

Εγχειρίδια κατασκευαστών εξοπλισμού

Π.4

Αποτελέσματα δοκιμών ελέγχου

Π.5

Εγγυήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας

Με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της φάσης Β συντελείται η οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας.
Φάση Γ: Εκπαίδευση χειριστών
Η φάση Γ ξεκινά με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της φάσης Β και η
διάρκεια της καθορίζεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές κάθε συσκευής.
Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας ορθής χρήσης και λειτουργίας
των μηχανημάτων από τον ανάδοχο στο προσωπικό της αναθέτουσας αρχής. Το
παραδοτέο της φάσης Γ είναι:
Π.6

Υπηρεσίες εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικό
παρακολούθησης της εκπαίδευσης

υλικό

-

Βεβαιώσεις

Φάση Δ: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης κατά την Περίοδο Εγγύησης
Η φάση Δ ξεκινά με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της φάσης Β και έχει
διάρκεια τουλάχιστον ένα (1) έτος για τα μηχανήματα και τρία (3) έτη για τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής και
επανορθωτικής συντήρησης του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης.
Τα παραδοτέα φάσης Δ είναι:
Π.7

Καταγραφή ενεργειών υποστήριξης

Π.8

Τεκμηρίωση σφαλμάτων

Π.9

Πορίσματα ενεργειών προληπτικής συντήρησης

Π.10

Επικαιροποιημένα εγχειρίδια χρήσης μηχανημάτων

Β.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα πραγματοποιηθεί από την
εκάστοτε ισχύουσα Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής. Η εν λόγω Επιτροπή
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θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, την τμηματική και
την οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου.
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της
Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο
εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις
παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με
αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα
(10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.
Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και κατά
συνέπεια τροποποιείται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο
συνολικός
χρόνος υλοποίησης του Έργου (οι χρόνοι
επανυποβολής
δεν
προσμετρούνται στο χρονοδιάγραμμα).
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η Επιτροπή
Παραλαβής διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις
τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αρχή δέκα (10) ημέρες από
τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.
Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές
ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης
της Αρχής, τότε η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των
διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

Β.5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ οικονομικού
έτους 2016 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση «Κωδ. Γ.Λ. 12 – Μηχανήματα».
Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων
ογδόντα

εννέα

χιλιάδων

εννιακοσίων

ογδόντα

ευρώ

(589.980

€),

μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους εκατόν σαράντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων
ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (141.595,20 €), και επτακοσίων τριάντα ενός
χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (731.575,20€),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός για κάθε τμήμα
της σύμβασης αναλύεται ως ακολούθως:

Τ Μ Η Μ Α 1: Κ Ρ Υ Ο Σ Κ Ο Π Ι Α
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΑ

ΔΡΑΜΑ

1

18.300

2

ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

1

18.300

3

ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΑ

ΠΑΤΡΑ

1

18.300

4

ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

1

18.300

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 73.200

Τ Μ Η Μ Α 2: Π Λ Η Ρ Ω Σ Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι
ΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ

2

3

ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΡΑΜΑ

1

172.260

ΛΑΡΙΣΑ

1

172.260

ΡΕΘΥΜΝΟ

1

172.260

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 516.780
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Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για όλα τα τμήματα.
Εναλλακτικά για τα τμήματα 1 ή 2.
Β.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.
Διεύθυνση έδρας του ΕΛΓΟ: Κουρτίδου και Νιρβάνα Κ. Πατήσια -11145 Αθήνα
Τηλέφωνο :

00 30 210 8392000

Fax :

00 30 210 8392221

Διεύθυνση Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος: Κηφισίας 33 & Αιγαίου τ.κ. 54 248
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο :

00 30 2319 991100

Fax :

00 30 2310 326450

Αρμόδιος για πληροφορίες :
α. Για θέματα που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων:
Τμήμα: Υπεύθυνος Συντήρησης Εργαστηριακού Εξοπλισμού του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αρμόδιος Υπάλληλος: Γιώργος Ρέτζιος
Τηλέφωνο: 23820 33097
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: retzge@elog.gr
β. Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού:
Τμήμα: Οικονομική – Διοικητική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης
Αρμόδιος Υπάλληλος: Φωτεινή Αθανασίου
Τηλέφωνο: 2319991122
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: athanasiou@elog.gr
Η προμήθεια του εξοπλισμού και οι υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται στις κατά
τόπους κτιριακές εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Μέρος των αναγραφόμενων στην παρούσα διακήρυξη υπηρεσιών είναι δυνατόν να
παρέχονται και από απόσταση, όπου αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή
λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Η παροχή των υπηρεσιών πρέπει να γίνεται
με την ελάχιστη δυνατή όχληση της καθημερινής λειτουργίας των εργαστηριών του
ΕΛΓΟ.
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Β.7. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού
δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, το ειδικό νομικό πλαίσιο που διέπει την αναθέτουσα
αρχή, τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις της
παρούσας διακήρυξης. Ειδικότερα σύμφωνα με:
1. Την Οδηγία 2014/24 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 94/65, 28.03.2014).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ
περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση
του CPV.
3. Το π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών”» (ΦΕΚ 64/Α΄/07), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1251/30.11.2011 (ΕΕ L 319/43) σχετικά με τα χρηματικά όρια
εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, όπως ισχύει από
01.01.2012.
5. Το ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ
173/Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την Οδηγία 2007/66 για την τροποποίηση των Oδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ
του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
προσφυγής στον τομέα σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων
έργων (ΕΕ L 335, 20.12.2007)
7. Το άρθρο 37 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωσης της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015).
8. Το άρθρο 129-135 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014)
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9. Τα άρθρα 134-138, 157 και 201 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014)
10. Τα άρθρα 1-11 του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Το ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α'/2007), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Το ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α'/2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Το ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/1995),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α΄/07),
όπως ισχύει.
17. Το ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α’/2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο στ’ 20
του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/2014.
18. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
19. Τα άρθρα 96 και 97 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α’ 34/23.03.2015) «Κωδικοποίηση
διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
20. Το άρθρο 12 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.»
21. Την π.ν.π. με ΦΕΚ Α΄84, 18.7.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση
περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις
τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015».
22. Τις υπ’ αριθμ. 2,4,5,7,8 και 9 Κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ.
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23. Το άρθρο 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 66 του ν.
4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180/22.8.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης».
24. Την Κ.Υ.Α. 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2284/13.10.2011) «Σύσταση Οργανισμού
"ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ" και συγχώνευση εποπτευόμενων από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων».
25. Την υπ’ αριθμ. 13/25η/25.10.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού
για την αναβάθμιση και αντικατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού των Ε.Ε.Π.Γ (σχετική
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΞ3Μ-3ΓΘ) .
26. Την υπ’ αριθμ. 13/74η/13-4-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ για την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών του
εργαστηριακού εξοπλισμού όπως αυτές προσδιορίζονται στην από 9.03.2016 εισήγηση
της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την αντικατάσταση παλαιού
εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας γάλακτος του ΕΛΓΟ
(σχετική ΑΔΑ: 7ΝΦΛΟΞ3Μ-ΧΔΟ).
27. Την αριθμ. 03/69η/4-12-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την
υιοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου» για τις προμήθειες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
28. Την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
29. Την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ πίστωση «Κωδ. Γ.Λ. 12 – Μηχανήματα» που περιλαμβάνει και την προμήθεια
εργαστηριακού εξοπλισμού (Απόφαση Δέσμευσης υπ’ αριθμ. 388/3-2-2016 με ΑΔΑ
ΩΤΚ5ΟΞ3Μ-ΥΘΒ).
Β.8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις και υπό συνθήκες
διαφάνειας, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στη διακήρυξη.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που, κατά
την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη διακήρυξη ή και αιρέσεις,
χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
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Προσφορές που δεν ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Προσφορές που
υπερκαλύπτουν τις εν λόγω προδιαγραφές γίνονται δεκτές και βαθμολογούνται
σύμφωνα με τον τρόπο βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών.
Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και της σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Β.9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17/06/2016.
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε:
1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
στις 17/06/2016 (ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. ).
2. Στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ως εξής:
α. Στην εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ” στις 17/06/2016.
β. Στην εφημερίδα “ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ” στις 17/06/2016.
3. Στον τοπικό τύπο , ως εξής:
α. Στην εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” στις 17/06/2016.
4. Στο Πρόγραμμα Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr), στις 17/06/2016 με ΑΔΑ: Ω7Δ0ΟΞ3ΜΚΡ8
5. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, στις 17/06/2016.
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί:
1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 17/06/2016.
2. Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις 17/06/2016.
Η Διακήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί στα Επιμελητήρια, στο ΣΕΠΕ καθώς και στην
ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ), στις 17/06/2016.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον
έως την ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού.
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Τέλος, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τη
διαδικασία, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών (άρθρο 4 ν. 3548/2007,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 ν.3801/2009), ενώ η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνει την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ.1. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μαζί με τα παραρτήματά της διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση του ιστοτόπου ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) καθώς και την ηλεκτρονική πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (
www.promitheus.gov.gr ).

Γ.2. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Τα σχετικά αιτήματα
παροχής
διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς. Το ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή .pdf) με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.
Η αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα: α) που θα έχουν υποβληθεί με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ, β) που δεν θα έχουν υποβληθεί το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού,
καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της αναθέτουσας αρχής επί ερωτημάτων των
ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα
αναρτώνται ταυτόχρονα, συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό
τόπο της αναθέτουσας αρχής (www.elgo.gr).
Γ.3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, που:
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) – ή
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την Ε.Ε.
και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του
κράτους –μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους
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διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ
των ανωτέρω χωρών
και δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης
μηχανημάτων όπως αυτά περιγράφονται στη διακήρυξη.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς.
Γ.4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής.
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του)
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet
της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ).
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΕ.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ.
60/2007, και σύμφωνα
με
τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
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εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
Γ.5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
I. Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής :
1. Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γνωστή στην
αναθέτουσα αρχή, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43
του ΠΔ 60/2007, ήτοι:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

στο άρθρο 2

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της
δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο.
2. Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική τους διαγωγή σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους, ιδίως δε για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας.
3. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές,
ιδίως όσοι έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική τους διαγωγή.
4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική
διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και
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κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και όσοι βρίσκονται σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή
αναγκαστική διαχείριση ή
άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
Επιπρόσθετα για την περίπτωση των υποψηφίων νομικών προσώπων, όσα τελούν υπό
καθεστώς εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού
Κώδικα (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (και ειδικά για την περίπτωση των ΑΕ,
όσες τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 ή άλλη ανάλογη κατάσταση,
προβλεπόμενη
από
τις νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής τους), καθώς και όσα βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης απόφασης για
την υπαγωγή τους σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις, προβλεπόμενη από τις
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.
6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην πληρωμή των
φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασής τους.
7. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή άλλη ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση
της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Επιπρόσθετα για την περίπτωση των υποψηφίων νομικών προσώπων, όσα δεν είναι
εγγεγραμμένα στο ΓεΜη (Γενικό Μητρώο) του οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο
μητρώο ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής τους, κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
8. Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
9. Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Όταν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μέλος της.
II. Προς απόδειξη μη πλήρωσης των ως άνω λόγων αποκλεισμού οι προσφέροντες
πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται
ότι:
α. ο υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν εμπίπτει στους ανωτέρω λόγους
αποκλεισμού,
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β. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία δεν
αποδέχεται, για τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να έχει υποβληθεί ένσταση εντός
της νόμιμης προθεσμίας, στην οποία και πρέπει να παραπέμπει ρητώς η
επιφύλαξη. Επιφυλάξεις που δεν παραπέμπουν σε ενστάσεις ή επιφυλάξεις που
δεν έχουν την έννοια της προσφοράς υπό αίρεση επάγονται αποκλεισμό της
προσφοράς,
γ. αναλαμβάνει την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των
απαιτούμενων εγγράφων κατά το στάδιο της κατακύρωσης.
2. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, Yπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8
του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού
προσώπου/ενώσεως και η ειδική εξουσία του να υπογράφει δεσμευτικά για το
συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και την προσφορά.
ΙΙΙ. Επισημάνσεις σχετικά με τις ως άνω Υ/Δ :
1. Ειδικά για τους αλλοδαπούς, όταν αυτοί προέρχονται από κράτος που δεν εκδίδει
έγγραφο ισοδύναμο με την ως άνω Υ/Δ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής.
2. Υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου
από τον νόμιμο εκπρόσωπο), φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
3. Το περιεχόμενο των ανωτέρω Υ/Δ αφορά στο υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, η δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 και 2 της παρ. Γ.5.,
σημείο Ι του παρόντος Κεφαλαίου αφορά : α) στο διαχειριστή τους, όταν το νομικό
πρόσωπο είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, β) στον πρόεδρο του ΔΣ και στο Διευθύνοντα
Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ και γ) στους νόμιμους εκπροσώπους του
σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
5. Όταν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αφορούν και
υποβάλλονται από κάθε μέλος που συμμετέχει νόμιμα σε αυτή.
Γ.6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ι. Ο προσφέρων πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια ποιοτικής επιλογής στο
διαγωνισμό.
1. Να προσφέρει εξοπλισμό σύμφωνο με τα πρότυπα της ΕΕ (Καν. Ε.Ε 2004/108,
2006/95, ISO 13366-2/IDF 148-2:2006, ISO 8196-1/IDF 128-1:2009, ISO 8196-2/IDF 1282:2009, ISO 8196-3/IDF 128-3:2009, ISO 5764/IDF 108:2009) και σήμανση CE.
Προς απόδειξη πλήρωσης του ανωτέρω κριτηρίου συμμετοχής, ο προσφέρων πρέπει
να συμπεριλάβει στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής:
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Πιστοποιητικά κατά EN ή ISO ή κατά άλλα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα.
Στοιχεία επικύρωσης (τεκμήρια ότι ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για
τη σκοπούμενη χρήση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση της
διαπίστευσης

του

εργαστηρίου

κατά EN/ISO 17025) σύμφωνα με την

αντίστοιχη πρότυπη μέθοδο θα συνεκτιμηθούν.
2. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σχετικά με την εγκατάσταση και
συντήρηση κρυοσκοπίων και αυτόματων συστημάτων ανάλυσης συστατικών γάλακτος
και μέτρησης σωματικών κυττάρων και να

πληροί τα προβλεπόμενα στην Υ.Α.

Ε3/833/199 ΦΕΚ Β’ 1329/29.06.1999 «Καθορισμός

Συστήματος Ποιότητας των

Εταιρειών Διακίνησης Ιατροτεχνικών Προϊόντων».
Προς απόδειξη πλήρωσης του ανωτέρω κριτηρίου συμμετοχής, ο προσφέρων πρέπει να
συμπεριλάβει στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής:
Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO
9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
3. Να διαθέτει κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική και
τεχνική ικανότητα και εμπειρία, που να αφορά στην εκτέλεση έργων αντίστοιχων σε
μέγεθος και αντικείμενο με αυτό της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριμένα στην
προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνικού εξοπλισμού εργαστηρίων.
Ειδικότερα, πρέπει να έχει εκτελέσει επιτυχώς μέσα στην τελευταία πενταετία (5)
τουλάχιστον (2) έργα που να καλύπτουν το παραπάνω αντικείμενο ή περισσότερα έργα
που σωρευτικά καλύπτουν τα παραπάνω αντικείμενα.
Προς απόδειξη πλήρωσης του ανωτέρω κριτηρίου συμμετοχής, ο προσφέρων πρέπει
να συμπεριλάβει

στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τα

αναφερόμενα

στοιχεία τεκμηρίωσης :
3.1. Πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί :
α/
α

Πελάτης*

Σύντομη
περιγραφή
Διεύθυνση

-

Περιγραφή

Διάρκεια

Προϋπολο

σύμβασης

σύμβασης

γισμός
σύμβασης

Χρονολογία προμήθειαςΈναρξη

λειτουργίας

εξοπλισμού
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*στην περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων να αναγράφεται και το ποσοστό συμμετοχής στην
ένωση.

3.2. Πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των έργων του ως άνω πίνακα, όπου
αναγράφονται το ποσό, ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης του έργου και
προσδιορίζεται εάν αυτά πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της
τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά.
4. Να

διαθέτει

προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την παροχή

υπηρεσιών της σύμβασης.
Συγκεκριμένα απαιτείται:
-

Για την εκπαίδευση του προσωπικού των εργαστηρίων

-

Για τη συντήρηση των μηχανημάτων

Προς απόδειξη πλήρωσης του ανωτέρω κριτηρίου συμμετοχής, ο προσφέρων πρέπει να
υποβάλει μαζί με την προσφορά του και να συμπεριλάβει στο Φάκελο Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, τα αναφερόμενα ως ακολούθως στοιχεία τεκμηρίωσης :
4.1. Βιογραφικό σημείωμα του Υπεύθυνου της Ομάδας Έργου καθώς και τα
μέλη αυτής που

ο υποψήφιος ανάδοχος θα προτείνει για την υπό ανάθεση

σύμβαση.
4.2. Δηλώσεις συνεργασίας τυχόν εξωτερικών συνεργατών που ως Μέλη της
Ομάδας Έργου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εκτέλεση της υπό
ανάθεση σύμβασης.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί υπό τη συνδρομή σπουδαίου λόγου αντικατάσταση μέλους
της ομάδας έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει στη θέση του αποχωρούντος
νέο πρόσωπο υποβάλλοντας στην αναθέτουσα αρχή αίτημα αντικατάστασης μέλους. Ο
ανάδοχος μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση μέλους μόνο κατόπιν έγκρισης του
αιτήματός του από την αναθέτουσα αρχή.

5. Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2013,2014,2015),
σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, ή
δήλωση του ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών για καθεμία διαχειριστική χρήση, σε
περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών.
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Β. Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των αντίστοιχων στοιχείων
τεκμηρίωσης
1. Η μη συμμόρφωση προς όλες τις ανωτέρω αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις
συμμετοχής συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου.
2. Στοιχεία τεκμηρίωσης αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από
τη νομοθεσία πρόσωπα.
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί ένωση προσώπων:
- Το υπό στοιχείο 2 κριτήριο ποιοτικής επιλογής , που αφορά το σύστημα διαχείρισης
ποιότητας, πρέπει να πληρούται από το μέλος εκείνο που θα αναλάβει ρητά την παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης και συντήρησης,
- Το υπό στοιχείο 3 κριτήριο ποιοτικής επιλογής που αφορά την εξειδικευμένη
επαγγελματική ικανότητα αρκεί να πληρούται από ένα μέλος της ένωσης και επομένως
τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορούν την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας
αρκεί να προσκομίζονται από ένα μέλος της ένωσης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αρκεί να
προσκομίζουν τα ως άνω στοιχεία τεκμηρίωσης για το αντικείμενο που έχουν αναλάβει
να εκτελέσουν, σύμφωνα με το συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ
τους.
- Τα υπόλοιπα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (υπό στοιχ. 3,4,5) επιτρέπεται να πληρούνται
σωρευτικά από το σύνολο των μελών της ένωσης και επομένως επιτρέπεται η σωρευτική
κάλυψή των στοιχείων τεκμηρίωσης που αφορούν τα παραπάνω κριτήρια από το σύνολο
των μελών της ένωσης.
Γ.7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η
συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
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ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α’
29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β’ 2677/21.10.2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ.
118/07.
4. Ο ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς αποτελείται από: (α) έναν (υπο)φάκελο
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) έναν
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
5. Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α’ 29.05.2013)
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα.
6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία (εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
δικαιολογητικά συμμετοχής και σχετικοί πίνακες, δικαιολογητικά ελαχίστων
προϋποθέσεων συμμετοχής και σχετικοί πίνακες) υποβάλλονται
από
αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή κατά
περίπτωση (όπως περιγράφεται κατωτέρω) από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
7. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με
την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα
Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από
τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση
επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση
συμμετοχής, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς
κλπ.
8. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας διακήρυξης
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
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9. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα
του
συστήματος
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
10. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται
με
τα
στοιχεία των τεχνικών
φυλλαδίων (prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή.
11. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί
στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
12. Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως
περιγράφονται ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο
οποίος να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας
γάλακτος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : .............
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Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον
τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας
πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
13. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
14. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και
το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
15. Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται με τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στην παρούσα και να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση
τους τεχνικούς όρους που δύναται να αναγράφονται και στην αγγλική). Όλα τα
έγγραφα των προσφορών πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα
μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη
νομοθεσία άτομα.
16. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την
επεξήγησή τους.
17. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
18. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Ο προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορά, δεν
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής κατά της απόρριψης της προσφοράς του.
19. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν
ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται
στα
σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή
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διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η
αρμόδια Επιτροπή.
20. Η προσφορά πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους τεχνικούς και ως
προς τους οικονομικούς όρους. Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και
το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην οικονομική και το αντίστροφο είναι
απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για λεπτομερή ανάπτυξη
της προτεινόμενης λύσης και πάντως η παραπομπή πρέπει να έχει εντοπισθεί και
επισημανθεί.

Γ.8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Ι. Περιεχόμενο υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνουν:
1. την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
2. τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
3. τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής.

Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει:
1. Πίνακες Συμμόρφωσης που θα συνταχθούν βάσει του υποδείγματος του
Παραρτήματος Α της παρούσας.
2. Συνοδευτικό Υλικό Τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες (πχ εγχειρίδια,
τεχνικά φυλλάδια, τεχνικές περιγραφές, κτλ).
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντος όπου θα δηλώνεται ότι α) όλες
οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς είναι
αληθείς, καθώς επίσης και ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο
της Τεχνικής Προσφοράς είναι γνήσια ή πιστά αντίγραφα των γνήσιων, β) όλα τα
μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού είναι καινούρια και αμεταχείριστα, γ)
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δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο για όλες τις πληροφορίες που περιέρχονται εις
γνώση του κατά το διάστημα υλοποίησης του Έργου και κατά την Περίοδο Εγγύησης,
δ) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν αναλαμβάνει την ευθύνη
της πλήρους υλοποίησης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα
διακήρυξη και στα παραρτήματά της.
4. Δηλώσεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 ή 3 του ΠΔ 118/2007, κατά περίπτωση.
Πιο συγκεκριμένα:
i)

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να
δηλώνει στην τεχνική προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία
θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της.

ii) Όταν ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική
του επιχειρηματική μονάδα, στην τεχνική προσφορά του

δηλώνει την

επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, πρέπει να επισυνάψει και
υπεύθυνη δήλωση προς τον ΕΛΓΟ ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος
θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του
διαγωνισμού σε αυτόν.
5. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του
υποψήφιου αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην
παρούσα διακήρυξη.
ΙΙ. Περιεχόμενο υποφακέλου «Οικονομική προσφορά»
Ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των τμημάτων του
αντικειμένου αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.5 Προϋπολογισμός Έργου.
Επίσης, οι προσφέροντες επισυνάπτουν σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή
word), το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους πίνακες οικονομικής
προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα:
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Πίνακας κόστους προμηθειών
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΑ

2

ΠΛΗΡΩΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1. Η τιμή της οικονομικής προσφοράς ισούται με τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ του
συνόλου του υπό προμήθεια εξοπλισμού (συνολική τιμή προσφοράς).
2. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις και οι νόμιμες υπέρ
τρίτων κρατήσεις.
3. Η συνολική

τιμή

προσφοράς

χωρίς

ΦΠΑ αναγράφεται αριθμητικώς και

ολογράφως. Ο ΦΠΑ επί της συνολικής τιμής υπολογίζεται ανεξάρτητα και
αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι εκφρασμένες σε Ευρώ (€).
5. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε μεταβολή ή
αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή σε περίπτωση
παράτασης της διάρκειας ισχύος της. Προσφορές που θέτουν όρους μεταβολής ή
αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.
6. Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η
συνολική τιμή, απορρίπτονται.
7. Δεν επιτρέπεται τιμή προσφοράς μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό της υπό
ανάθεση σύμβασης.
8. Η προσφορά θα δοθεί χωριστά για τα τμήματα της σύμβασης όπως περιγράφονται
στο σημείο Β.5 της παρούσας.
Γ.9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
40

Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή πριν από τη λήξη της και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όχι όμως
μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν
μέσα σε πέντε (5) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν τις εγγυητικές
επιστολές τους αν δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Η ανακοίνωση της
κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος
της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε αντίθετη
περίπτωση ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.
Γ.10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ι. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και να εκδίδεται υπέρ της
αναθέτουσας αρχής.
3. Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία :


την ημερομηνία έκδοσης της



τον εκδότη της



την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται



τον αριθμό εγγύησης



τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενό του



το ακριβές ποσό, που καλύπτει η εγγύηση



το χρόνο ισχύος της



την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
4. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τους ακόλουθους όρους :


ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως



ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά αντίρρηση ή
ένσταση εκ μέρους του εκδότη και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση



ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από
απλή αίτηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία θα
υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
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5. Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος
επιστρέφεται, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4281/2014, στον μεν Ανάδοχο του
Διαγωνισμού μετά την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε
λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την κοινοποίηση σε
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα
επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης
της σύμβασης.
6. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός
αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του στο
διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
7. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Γ της παρούσας.
ΙΙ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει μία
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %).
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής καθώς και τον αριθμό της σχετικής
σύμβασης.
3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά έξι
(6) μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και την οριστική βεβαίωση εκτέλεσης του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών
της υπό ανάθεση σύμβασης και αφού έχει εκκαθαριστεί το σύνολο των απαιτήσεων
μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.
4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Δ της παρούσας.
III. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης κατά την Περίοδο Εγγύησης ο
ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, η αξία της
οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
2. Η εγγύηση καλής λειτουργίας κατατίθεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και πριν από την επιστροφή στον ανάδοχο της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
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3. Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής, καθώς επίσης και τον αριθμό της
σχετικής σύμβασης.
4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο της
Περιόδου Εγγύησης κατά έξι (6) μήνες.
5. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης,
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
6. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ε της παρούσας.
ΙV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
1. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΕΟΧ και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών το
δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών.
2. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. Σε
περίπτωση που όρος της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την
απόδοσή του στην ελληνική, η μετάφραση του στην ελληνική υπερισχύει της
ξενόγλωσσης διατύπωσης.
3. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να καλύπτουν όλα
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Είναι δε δυνατόν η
εγγύηση να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές που θα έχουν
άθροισμα το συνολικό ποσό και θα αναφέρονται σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ.1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται
από Επιτροπές ως ακολούθως:
1.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών αποτελούμενη από 5 μέλη (υπ’αριθ.
13/74Η/13-4-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

2.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 και
Προσφυγών του Ν.3886/2010, αποτελούμενη από 3 μέλη, (υπ’ αριθμ. 13/74Η/134-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)
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3.

Η Επιτροπές Παραλαβών, αποτελούμενες από 3 μέλη (υπ’αριθ. 13/74Η/13-4-2016
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), η οποία:


παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης και παραλαμβάνει όλα τα
παραδοτέα,



γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της
σύμβασης.



είναι

αρμόδια

για

την

παρακολούθηση

εκτέλεσης

όλων

των

υποχρεώσεων του αναδόχου κατά την Περίοδο Εγγύησης.
Οι παραπάνω επιτροπές συγκροτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 38 του ΠΔ 118/2007.
Δ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

–

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 14:00 το
μεσημέρι, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Η αποσφράγιση των φακέλων που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, γίνεται σε μέρα
και ώρα για την οποία έχουν ενημερωθεί οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης μονογράφει όλα τα στοιχεία του καθενός φακέλου ανά φύλλο. Οι
προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα
των εγγράφων στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο
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οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση μη
έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των φακέλων αυτών, υφίσταται λόγος
αποκλεισμού του προσφέροντος.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα των Φακέλων
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών και εισηγείται
στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με
μέριμνα της αναθέτουσας αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η
απόφασή του μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορισθούν και η
ώρα και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών
για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον
τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης,
από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ανάδοχος
του Έργου.
Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας
αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα αυτής γνωστοποιείται στους
συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους διαγωνιζόμενους θα
έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει
επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη
περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο
στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή
συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής
σε δύο (2) όμοια αντίτυπα.
Δ.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία
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ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών Προσφορών.
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες
– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών
και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά
περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

Δ.4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, η αρμόδια
Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω :
- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και
ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής και ποιοτικής επιλογής.
Η Τεχνική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 60%.
- Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί
σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.
Η Οικονομική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 40%.
- Κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο :
Λi = 60% x (Βi / Bmax) + 40% x (Kmin / Ki) όπου :
Bmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Tεχνική Προσφορά
Βi : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Κmin : το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Κi : το συνολικό κόστος της Προσφοράς i
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Λi : η συνολική βαθμολογία από την αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής
προσφοράς
Η τιμή Λi στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό ψηφίο.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η προσφορά με το
μεγαλύτερο Λ.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όλα τα επί μέρους κριτήρια που συνθέτουν το Κριτήριο 1 (Κ1) και το Κριτήριο 2 (Κ2) της
Τεχνικής Προσφοράς βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση το σύνολο των 100 βαθμών.
Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων, τα οποία συνθέτουν καθένα από τα Κριτήρια
Κ1 και Κ2 των προσφορών, είναι οι 100 βαθμοί, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
πλήρως όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών, που
απεικονίζονται στα επιμέρους κριτήρια.
Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως τους 110 βαθμούς, όταν οι προσφορές
υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αξιολογούνται με τα επιμέρους κριτήρια.
Η σταθμισμένη βαθμολογία καθενός από τα επιμέρους κριτήρια, που συνθέτουν το
Κριτήριο 1 (Κ1) και το Κριτήριο 2 (Κ2), είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του κάθε επιμέρους κριτηρίου επί τη βαθμολογία του.
Η συνολική βαθμολογία καθενός από τα Κριτήρια Κ1 και Κ2 είναι το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων που το συνθέτουν.
Η συνολική βαθμολογία (Bi) κάθε τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων και των δύο κριτηρίων Κ1
και Κ2.
Βαθμολογία με περισσότερα δεκαδικά στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερή
της με ένα δεκαδικό ψηφίο.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.
Ειδικότερα η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς γίνεται ως εξής :
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς: Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές
Η βαρύτητα του Κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται
σε Κ1 = 80%.
Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς: Ποιότητα και χρονική διάρκεια παρεχόμενων
υπηρεσιών
Η βαρύτητα του Κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται
σε Κ2 = 20%. Στο Κριτήριο 2 της τεχνικής προσφοράς αξιολογείται ο προτεινόμενος
τρόπος και η μορφή της διοίκησης του έργου. Στο Κριτήριο 2 της τεχνικής προσφοράς
αξιολογούνται τα εξής :
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Υποκριτήρια

Ποσοστό συμμετοχής

Κ2α : Χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών
συντήρησης κατά την Περίοδο Εγγύησης

5%

Κ2β : Χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών
συντήρησης μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης

5%

Κ2γ : Εκπαιδευτική πρόταση

5%

Κ2δ : Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού

5%

Ο υπολογισμός του συντελεστή βαρύτητας Κ2 γίνεται ως εξής :
Κ2 = 5%Κ2α + 5%Κ2β + 5%Κ2γ + 5%Κ2δ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (Βi) προκύπτει από τον τύπο :
Βi = Κ1 + Κ2

3. ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κατά το στάδιο αποσφράγισης των φακέλων των οικονομικών προσφορών των τεχνικά
αποδεκτών προσφορών προκύπτει το συνολικό κόστος κάθε οικονομικής προσφοράς
Κi. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λi στο μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιείται για την
εξαγωγή της:
Λi = 60% x (Βi / Bmax) + 40% x (Kmin / Ki) όπου :
Bmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Tεχνική Προσφορά
Βi : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Κmin : το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Κi : το συνολικό κόστος της Προσφοράς i
Λi : η συνολική βαθμολογία από την αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής
προσφοράς
H τιμή Λi στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό ψηφίο. Μόνο σε περίπτωση απολύτου
ισοψηφίας προσφορών στη βαθμολογία της συμφερότερης προσφοράς η Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού απεικονίζει στο πρακτικό της, εκ νέου τη βαθμολογία με
περισσότερα δεκαδικά πάντως όχι περισσότερα από τρία (3).
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον διαγωνιζόμενο που έχει κάνει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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Δ.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσωρινός ανάδοχος-προσφέρων οφείλει,
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και
σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, εφόσον είτε δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους
φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο στο
οποίο αναγράφονται εξωτερικά, ευκρινώς και με κεφαλαία γράμματα:
1. Η περιγραφή «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
2. Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό,
δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 33 - τ.κ 54 248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3. Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα μειοδότη

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΑ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, δηλαδή της
συμμετοχής
σε εγκληματική οργάνωση, της
δωροδοκίας, της απάτης, της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στο ως άνω άρθρο όπως και για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή
σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους,
ιδίως δε για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή
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εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη
από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και ότι δε
βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή
εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς
τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία ή την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. Tο πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτών, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΙΚΑ).
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή εμπορικού μητρώου της επαγγελματικής
του δραστηριότητας
ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτό μέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης
Επισημαίνεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή,
τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους από την εκάστοτε ισοδύναμη αρμόδια
αρχή .

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΑ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, δηλαδή της
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω
άρθρο, όπως και για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή σύμφωνα με
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους, ιδίως δε
για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας
Επισημαίνεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στο πρόσωπο του
διαχειριστή, όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, στο
πρόσωπο του προέδρου του ΔΣ και του διευθύνοντα συμβούλου, όταν το νομικό
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πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΑΕ και στα πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων, σε
κάθε άλλη περίπτωση προσφέροντος νομικού προσώπου.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος δεν τελεί υπό πτώχευση ή
παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του καθώς και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος δεν τελεί υπό καθεστώς
εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα
(προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (και ειδικά για την περίπτωση των ΑΕ,
επιπλέον ότι αυτή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 ή άλλη ανάλογη
κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής τους), καθώς και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης απόφασης για
την υπαγωγή του σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις, όπως αυτές προβλέπονται
από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος
είναι ενήμερο ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής του. Tο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, που είναι ασφαλισμένοι σε
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους
στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).
5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή εμπορικού μητρώου της επαγγελματικής
του δραστηριότητας ή ισοδύναμης
επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του νομικού προσώπου του
προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού καθώς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένο σε αυτό μέχρι
την επίδοση της ως άνω ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό από το ΓεΜη (Γενικό Μητρώο) του οικείου επιμελητηρίου ή από
αντίστοιχο μητρώο ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής
του από το οποίο να προκύπτουν οι τροποποιήσεις και η μη λύση του νομικού

51

προσώπου του προσφέροντος από τη σύστασή του μέχρι την ημέρα υποβολής της
αίτησης.
Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή,
τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους από την εκάστοτε ισοδύναμη αρμόδια
αρχή.
Γ. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω
δικαιολογητικά ισχύουν και προσκομίζονται για κάθε μέλος που συμμετέχει στην
ένωση, ανάλογα με την ιδιότητά του ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Δ. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους αλλοδαπούς, τα παραπάνω δικαιολογητικά
μπορούν να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται από ένορκη βεβαίωση του
διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής, όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν
εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη
ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά μπορούν να
αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, της οποίας τη γνησιότητα βεβαιώνει η
αρμόδια αρχή ή συμβολαιογράφος. Στην κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση
αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα.
Ε. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
ΣΤ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή
εντοπισμού πλημμέλειας σε αυτά, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά
κατάταξης μειοδότη προς προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης.
Ζ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Αμέσως
μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβάλλονται σε έντυπη
μορφή γίνεται σε μέρα και ώρα για την οποία θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό. Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, και εφόσον
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή προδικαστικών προσφυγών, ή
απορριφθούν αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο
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έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και
Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα
με την επιστολή της πρόσκλησης.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά
λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του.
Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα
Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.

Δ.6.ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Διοίκησης του ΕΛΓΟ ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής.
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης
του κεφαλαίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
4. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή / και δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης.
8. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από
την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο
της προσφερόμενης λύσης.
9. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό.
10. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε
είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην της
Οικονομικής Προσφοράς.
11. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.
Επισημαίνεται ότι επιμέρους υπερβάσεις του προϋπολογισμού για τμήματα του
αντικειμένου δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού, εφόσον το συνολικό τίμημα της
προσφοράς δεν υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
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12. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ των εγγράφων και στοιχείων που έχουν
υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και αυτών που προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
13. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών και λοιπών δικαιολογητικών
ή στοιχείων σε έντυπη μορφή.
14. Σε περίπτωση προσφοράς που εκφράζει τιμή σε ξένο νόμισμα και όχι σε ευρώ.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από
το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την
οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του
Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν
προσφορές, που δεν κρίθηκαν αποδεκτές σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του
διαγωνισμού, στους διαγωνιζομένους που τις υπέβαλαν, γίνεται από το Οικονομικό –
Διοικητικό τμήμα Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», εφόσον οι εν λόγω
διαγωνιζόμενοι
παραιτηθούν εγγράφως και ανεπιφύλακτα από την άσκηση
ενστάσεως, ενδίκων βοηθημάτων ή/και ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων της
Επιτροπής διαγωνισμού και του ΕΛΓΟ. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης ή ενδίκου
βοηθήματος η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής και των δικαιολογητικών γίνεται
μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Δ.7. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της
σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες
πριν από την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει,
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφότου έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση
της πράξης ή παράλειψης την οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει
να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω
δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται πάντως να δεχτεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική
προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της
πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση
αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το
οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή.
2. Ο ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της
προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για
τους ίδιους λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου
Δικαστηρίου.
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3. Προδικαστικές προσφυγές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3886 (Α' 173), όπως
ισχύει, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή.
4. Μετά την υποβολή τους οι προδικαστικές προσφυγές εξετάζονται από την εκάστοτε
ισχύουσα Επιτροπή Προσφυγών του ΕΛΓΟ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του
Π.Δ. 118/2007 και στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 και στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έκβαση των προδικαστικών προσφυγών
μέσω του Συστήματος, δια των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της.

Δ.8. ΣΥΝΑΨΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών
κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η κατακύρωση γίνεται αφού παρέλθει η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.
2 του Ν. 3886/2010.
Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του
γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες.

Έργου

στον

ανάδοχο

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει μέσω του ΕΣΗΔΗΣ από την
αναθέτουσα αρχή.
2. Ο προσωρινός ανάδοχος , στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση, είναι υποχρεωμένος
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της κατακύρωσης, να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αν παρέλθει η ανωτέρω
προθεσμία των (10) ημερών χωρίς ο προσωρινός ανάδοχος να παρουσιασθεί, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την κατάπτωση
υπέρ του Δημοσίου της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική
ενέργεια. Επίσης μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο
μειοδότη ή την επανάληψη του διαγωνισμού.
2. Η εκτέλεση της συμβάσεως διέπεται από το κείμενο αυτής, από την παρούσα
διακήρυξη και συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 2636) του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007). Το κείμενο της
σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται, όπως η
προσφορά, η διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων
ή παραδρομών.
3. Τροποποίηση σύμβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει προβλεφθεί συμβατικά η
δυνατότητα και ο τρόπος τροποποίησης αυτής.
4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της.
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Δ.9.ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής του.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου
αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του
Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα του
Έργου δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλλει ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32
του Π.Δ. 118/07.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει
ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε
αποζημίωση.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την
κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το
αναλογούν συμβατικό τίμημα με την προϋπόθεση ότι αυτά τα παραδοτέα διασφαλίζουν
τη λειτουργικότητα του έργου.

Δ.10.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει σε ευρώ ως εξής:
30% με την παράδοση των μηχανημάτων
50% με την εγκατάσταση – λειτουργίας τους
20% μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή τους
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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καθώς και σε κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% με την αντίστοιχη παρακράτηση
Χαρτοσήμου 2% και 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Το κόστος δημοσίευσης των τευχών προκήρυξης θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο.

Δ.11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
2690/1999,
των
διατάξεων
για
το
ηλεκτρονικό
δημόσιο
έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 138 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014).
Δ.12. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα συναφθεί διέπονται αποκλειστικά από το
ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού
και την εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Ελληνικών Δικαστηρίων και δη αυτών της Αθήνας.

O Πρόεδρος του Δ.Σ

Δρ Γεώργιος Καρέτσος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Α:

Υπόδειγμα πίνακα συμμόρφωσης

Παράρτημα Β:

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα Γ:

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Παράρτημα Δ:

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Παράρτημα Ε:

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε περίπτωση
χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης

Παράρτημα ΣΤ:

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

Παράρτημα Ζ :

Σχέδιο σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Α
Είδος 1. ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΑ
Τεμάχια: τέσσερα (4) – Εκτιμώμενο κόστος με Φ.Π.Α 90.768 €
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Αυτόματη
και γρήγορη κρυοσκοπική
συσκευή γάλακτος πολλαπλών θέσεων με
αυτόματο δειγματολήπτη, στο γάλα (αγελαδινό,
πρόβειο και γίδινο),
ελεγχόμενη από
μικροϋπολογιστή και ειδικά σχεδιασμένη για
την αποτελεσματική και ακριβή μέτρηση
μεγάλου αριθμού δειγμάτων.

ΝΑΙ

2.Με
σύστημα
ψύξης
και
αυτόματο
δειγματολήπτη τουλάχιστον 8 θέσεων για
αυτόματο συνεχή έλεγχο.

ΝΑΙ

3.Με διαδικασία μέτρησης σύμφωνα με το ISO
5764.

ΝΑΙ

4. Με διακριτική ικανότητα ( resolution ) < +/-1
mo C.

5.Με ενσωματωμένο ή εξωτερικό εκτυπωτή .

6.Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό
ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ / ΟΧΙ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Είδος 2. ΤΡΙΑ (3) ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Τεμάχια: τρία (3) – Εκτιμώμενο κόστος με Φ.Π.Α 640.807.20 €
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ /ΟΧΙ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ
Σύστημα που να αποτελείται από μία ενιαία
συσκευή ή από δύο ανεξάρτητες συσκευές
συνεργαζόμενες
αυτόματα

σε

αρμονικά
ενιαίο

και

σύστημα

εντελώς
με

κοινό

λειτουργικό πρόγραμμα κατά προτίμηση

ΝΑΙ

σε

“windows”.
Με δυνατότητα εμφάνισης στην οθόνη των
μηνυμάτων χειρισμού, της ροής των προς
μέτρηση δειγμάτων, τυχόν προειδοποιητικών
σημάτων,

ενδείξεων

ομαλότητας

των

ΝΑΙ

λειτουργικών διαδικασιών και υπομνήσεων
διαδικασιών συντήρησης ή ελέγχων.
Με κοινό αυτόματο μεταφορέα δειγμάτων.
Με αυτόματη μονάδα αναρρόφησης δειγμάτων
γάλακτος (pipette) .

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.α. Αυτόματη συσκευή ανάλυσης συστατικών γάλακτος:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αυτόματη ηλεκτρονική συσκευή βασισμένη στην

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

αρχή της κατά “Fourier” μετασχηματισμένης
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υπέρυθρης

ακτινοβολίας

FTIR

(Fourier

Transformed InfraRed) με χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή PC, με ολοκληρωμένο λειτουργικό
σύστημα

για

κεντρικό

έλεγχο

δειγμάτων

γάλακτος κατά προτίμηση σε “windows”.
Η συσκευή πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις
παραμέτρους

μέτρησης

των

παρακάτω

συστατικών: λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη, ολικά

ΝΑΙ

στερεά .
Περιοχή μέτρησης / συστατικά : με ελάχιστα
όρια

0-10% για το λίπος, την πρωτεΐνη,

τη

λακτόζη, 0-20% για τα ολικά στερεά, και -450

ΝΑΙ

έως -585 m°C για το σημείο πήξεως.
Δυναμικότητα

ανάλυσης

τουλάχιστον

200

δειγμάτων γάλακτος την ώρα .

ΝΑΙ

Επαναληψιμότητα : Cv < 0,5% για λίπος,
πρωτεΐνη, λακτόζη και ολικά στερεά.

ΝΑΙ

Ακρίβεια : Cv <1% για λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη
και ολικά στερεά (Bulk milk).

ΝΑΙ

Με αυτόματο μηδενισμό και πλύση, ελεγχόμενο
ΝΑΙ

ηλεκτρονικά.
Η συσκευή πρέπει να συμπεριλαμβάνει σύστημα
αυτόματης αναγνώρισης δειγμάτων (bar code

ΝΑΙ

reading)
Με ενσωματωμένο

πρόγραμμα διάγνωσης

βλαβών ή κακής λειτουργίας.
H συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με
τους κανονισμούς της Ε.Ε. και τα πρότυπα της

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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IDF.
Ο κατασκευαστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού

θα

ολοκληρωμένη
δαπάνες,

δεσμευθεί

να

εκπαίδευση

(ακόμα

και

παράσχει

με

στην

δικές

του

έδρα

του

ΝΑΙ

κατασκευαστή) στον τεχνικό υπεύθυνο για την
επίβλεψη - συντήρηση που θα υποδείξει ο
ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.
Πιστοποιητικά κατά ΕΝ ή ISO ή κατά άλλα
ΝΑΙ

ισοδύναμα διεθνή πρότυπα
Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται με τα
εγχειρίδια χρήσης (στην αγγλική και κατά
προτίμηση στην ελληνική) καθώς και με τα

ΝΑΙ

τεχνικά της εγχειρίδια (technical manual ή
maintenance manual).

2.β. Αυτόματη συσκευή μέτρησης σωματικών κυττάρων γάλακτος.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αυτόματη ηλεκτρονική συσκευή βασισμένη στην
αρχή της οπτικο-ηλεκτρονικής κυτταρομετρίας
ροής (flow cytometry) με χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή PC, η οποία πρέπει να διαθέτει
ολοκληρωμένο

λειτουργικό

σύστημα

ΝΑΙ

για

κεντρικό έλεγχο δειγμάτων γάλακτος κατά
προτίμηση σε “windows”.
Με

δυνατότητα

απαρίθμησης

σωματικών

κυττάρων σε εύρος 0–10.000.000 (cells/ml) σε

ΝΑΙ

σύντομο χρονικό διάστημα από την άμελξη
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μέχρι πολλών ωρών (νωπό ή συντηρημένο
γάλα).
Δυναμικότητα

ανάλυσης

τουλάχιστον

200
ΝΑΙ

δειγμάτων γάλακτος την ώρα.
Επαναληψιμότητα :Cv < 5% στην περιοχή των

ΝΑΙ

300.000 σωματικών κυττάρων.
Ακρίβεια :< 10% (σχετική).

ΝΑΙ

Με αυτόματη λεπτομερή πλύση μετά από κάθε
δείγμα

και

αυτόματη

επεξεργασία

των

ΝΑΙ

αποτελεσμάτων.
Η συσκευή πρέπει να συμπεριλαμβάνει σύστημα
αυτόματης αναγνώρισης δειγμάτων (bar code

ΝΑΙ

reading).
Με ενσωματωμένο

πρόγραμμα διάγνωσης
ΝΑΙ

βλαβών ή κακής λειτουργίας.
H συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με
τους κανονισμούς της Ε.Ε. και τα πρότυπα της

ΝΑΙ

IDF .
Ο κατασκευαστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού

θα

ολοκληρωμένη
δαπάνες,

δεσμευθεί

να

εκπαίδευση

(ακόμα

και

με

στην

παράσχει
δικές

του

έδρα

του

ΝΑΙ

κατασκευαστή), στον τεχνικό υπεύθυνο για την
επίβλεψη - συντήρηση που θα υποδείξει ο
ΕΛ.ΓΟ. ΔΗΜΗΤΡΑ.
Πιστοποιητικά κατά ΕΝ ή ISO ή κατά άλλα
ισοδύναμα διεθνή πρότυπα

ΝΑΙ
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Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται με τα
εγχειρίδια χρήσης (στην αγγλική και κατά
προτίμηση στην ελληνική) καθώς και με τα
τεχνικά της εγχειρίδια (technical manual ή

ΝΑΙ

maintenance manual).

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να λειτουργούν με τάση 220V/50Hz.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία των πλήρως
αυτόματων συστημάτων ανάλυσης συστατικών γάλακτος και μέτρησης σωματικών
κυττάρων, προκειμένου να είναι κατάλληλοι για να δεχτούν τα αντίστοιχα προγράμματα
χωρίς επιπλέον αναβάθμισή τους θα πρέπει να έχουν τις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες
τεχνικές προδιαγραφές:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επεξεργαστή:Intel I3

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(ή ισοδύναμο),

μνήμη RAM: 4 GB DDR3 (ή καλύτερη),
θύρες: παράλληλη, 4xUSB, σκληρό
δίσκο 500 GB SATA II 7200 rpm, κάρτα
οθόνης SVGA 512 MB, οδηγό DVD,
οπτικό

ποντίκι,

πληκτρολόγιο,.

ΝΑΙ

H

μητρική να υποστηρίζει και μνήμη RAM
DDR3 και δικτύωση Gigabit lan.

Προεγκατεστημένο

λειτουργικό

σύστημα Windows 7 Professional (το

ΝΑΙ

λειτουργικό σύστημα και όλοι οι
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σχετικοί οδηγοί των υποσυστημάτων
προεγκατεστημένοι και με παράδοση
των CDs και των εγχειριδίων)

Πιστοποιήσεις (CE ή FCC ή TUV ή VDE ή
DOC class B ή class A και πιστοποιητικό
ISO

9001

του

κατασκευαστή

ή

ΝΑΙ

ισοδύναμο)

Εγγύηση μεγαλύτερη ή ίση με 3 χρόνια:
Εγγύηση

καλής

λειτουργίας

ολόκληρου του Η/Υ και των επιμέρους
τμημάτων του. Η εγγύηση θα καλύπτει
και το ποντίκι όσο και το πληκτρολόγιο,
αλλά

και την επανεγκατάσταση του

λειτουργικού

συστήματος

ΝΑΙ

σε

περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του
υλικού.

Οθόνη TFT 17''
ΝΑΙ
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επιπρόσθετα να απαντήσουν στα παρακάτω, τα οποία
αφορούν

στα πλήρως αυτόματα

συστήματα ανάλυσης συστατικών γάλακτος και

μέτρησης σωματικών κυττάρων και θα συνεκτιμηθούν:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.Δυνατότητα αναβάθμισης για μέτρηση της
παραμέτρου ουρίας ή μη πρωτεϊνικού αζώτουυπολογιζόμενης ουρίας καθώς και το κόστος

ΝΑΙ

της αναβάθμισης
2.Δυνατότητα αναβάθμισης για μέτρηση και
άλλων παραμέτρων όπως pH, ελεύθερα λιπαρά
οξέα, κέτωσης κ.λ.π. καθώς και το κόστος

ΝΑΙ

αναβάθμισης.
3.Ποιο είναι το κόστος των δειγμάτων ελέγχου
της εύρυθμης λειτουργίας της συσκευής.

ΝΑΙ

4.Ποιο είναι το κόστος των αναλωσίμων ανά
ΝΑΙ

ώρα λειτουργίας της συσκευής.
5.Ανάλυση

της

τεχνικής

υποστήριξης

–

Δυνατότητα διάγνωσης προβλήματος μέσω
διαδικτύου (Internet remote diagnostic, webcam

ΝΑΙ

support)- Χρονική διάρκεια υποστήριξης με
ανταλλακτικά.
6. Δυνατότητα αναβάθμισης για επαύξηση των
δειγμάτων ανά ώρα και το

κόστος

της

ΝΑΙ

7. Δυνατότητα διαχωρισμού των αποβλήτων

ΝΑΙ

αναβάθμισης.
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ανάλογα με την τοξικότητά τους.
8 . Δυνατότητα διαγραμμάτων ελέγχου (control
charts) για τα πιλοτικά δείγματα ελέγχου και

ΝΑΙ

κόστος αυτών .
9 . Το προβλεπόμενο κόστος συντήρησης των
μηχανημάτων

με το πέρας του χρόνου

εγγύησης, και το κόστος των ανταλλακτικών και
των

αναλωσίμων

βάσει

ΝΑΙ

επισυναπτόμενου

σχετικού τιμοκαταλόγου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν στο σύνολο της

προμήθειας του εργαστηριακού

εξοπλισμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σύνταξη μελέτης εφαρμογής

ΝΑΙ

Μεταφορά και τοποθέτηση εξοπλισμού ανά
σημείο εγκατάστασης
Εγκατάσταση , παραμετροποίηση και θέση σε
λειτουργία του εξοπλισμού.
Υποστήριξη

δοκιμαστικής

λειτουργίας

ΝΑΙ

του
ΝΑΙ

εξοπλισμού.
Εκπαίδευση

ΝΑΙ

χειριστών

και

υπευθύνου

συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού.
Προσφερόμενη εγγύηση όλου του εξοπλισμού.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Περιγραφή υπηρεσιών εγγύησης.

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Εξοπλισμός σύμφωνος με τα πρότυπα της ΕΕ
(Καν. Ε.Ε 2004/108, 2006/95, ISO 13366-2/IDF
148-2:2006, ISO 8196-1/IDF 128-1:2009, ISO

ΝΑΙ

8196-2/IDF 128-2:2009, ISO 8196-3/IDF 1283:2009, ISO 5764/IDF 108:2009) και σήμανση CE
Ο προσφέρων να διαθέτει σύστημα διαχείρισης
ποιότητας σχετικά με την εγκατάσταση και
συντήρηση

κρυοσκοπίων

και

αυτόματων

συστημάτων ανάλυσης συστατικών γάλακτος και
μέτρησης σωματικών κυττάρων και να πληροί

ΝΑΙ

τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. Ε3/833/199 ΦΕΚ Β’
1329/29.06.1999
Ποιότητας

«Καθορισμός

Συστήματος

Εταιρειών

Διακίνησης

των

Ιατροτεχνικών Προϊόντων»
Ο

προσφέρων

να

τεκμηριωμένη
επαγγελματική

διαθέτει

και
και

τεχνική

κατάλληλα

αποδεδειγμένη
ικανότητα

και

ΝΑΙ

εμπειρία
Ο προσφέρων να διαθέτει προσωπικό επαρκές
σε πλήθος και δεξιότητες για την παροχή

ΝΑΙ

υπηρεσιών της σύμβασης
Ισολογισμοί

των

τελευταίων

διαχειριστικών χρήσεων.

τριών

(3)
ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Ανήκει στην …./…… Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)
Προς :
Τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ)
Ταχ.Δ/νση :
Σύμφωνα με την …./….. πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη σύμβασης
με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ»,
προσφέρω την ακόλουθη τιμή ως εξής:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΑ

2

ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από τις προσφερόμενες τιμές και τις υποβάλλω προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως
αναδόχου του παρόντος διαγωνισμού.

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Ο Προσφέρων

[υπογραφή – σφραγίδα]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία

Τράπεζας......................................

Κατάστημα..........................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Προς: Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ)
Ταχ.Δ/νση:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ...............….
Ευρώ........…………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………………………..……… Οδός ………….
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης : των Εταιριών
α) ………………………………………………… οδός ………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……..……..
β) ………………………………………..…… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) …………………………………..………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης,
ποσού ευρώ...................................................... για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο
διαγωνισμό της ................................................................... για την προμήθεια
..................................................... σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.........................διακήρυξη
σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας που απορρέουν
από την συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................1
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.

1

Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...................................... Κατάστημα..........................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Προς: Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ)
Ταχ.Δ/νση:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ KAΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡ...............…. Ευρώ........…………..
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………………………………..…… Οδός ………….
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης: των Εταιριών
α) …………………………………………..… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………………………………………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………………………………………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης},
και μέχρι του ποσού ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..……
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

72

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας...................................... Κατάστημα..........................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Προς: Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ)
Ταχ.Δ/νση:
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της
σύμβασης με αριθμό................... και για την περίοδο χρονικής παράτασης ισχύος αυτής συνολικής
αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό ……… Διακήρυξή της Αναθέτουσα Αρχή. Το
ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

__ /__ / ____

Τηλέφωνο:

Τόπος Γέννησης:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ημερομηνία
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Απόκτησης
Πτυχίου
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα
διοίκησης Έργου)
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Θέση2 και Καθήκοντα στο
Έργο

Εργοδότης

Έργο

Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος
(από - έως)

Α/Μ

__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___

2

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
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Σχέδιο Σύμβασης
Για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού των Εργαστηρίων
Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σήμερα την …./..../……….οι παρακάτω :

α. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ” καθολικός
διάδοχος του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ) σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) και την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2284/Β/13-10-2011), το οποίο εδρεύει στην οδό Κουρτίδου 5658 και Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια, 11145, Αθήνα, εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της παρούσης
από τον Πρόεδρο του ΔΣ Δρ Γεώργιο Καρέτσο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8865/112514 (ΦΕΚ
739ΥΟΔΔ/20.10.2015) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός
Προσωρινού Προέδρου του Δ.Σ> του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΠΙΔ»,
και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», και
β. Η ………………………., που εκπροσωπείται νόμιμα από…..και στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με αριθμ. πρωτ. ……………………….απόφαση Διακήρυξης,
κατακυρώθηκε στον ανάδοχο με την ……………………….απόφαση κατακύρωσης, η οποία
κοινοποιήθηκε σε αυτόν με την (στοιχεία απόφασης/κοινοποίησης της κατακύρωσης), ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εργαστηριακού
Εξοπλισμού των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», με τους
παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της σύμβασης, αναλαμβάνει να αντικαταστήσει τον παλαιό
εργαστηριακό εξοπλισμό των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με
τέσσερα (4) κρυοσκόπια και τρία (3) αυτόματα συστήματα ανάλυσης συστατικών γάλακτος και
μέτρησης σωματικών κυττάρων στα Εργαστήρια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που βρίσκονται στους
νομούς Αχαΐας, Δράμας, Λάρισας, Λέσβου και Ρεθύμνου.
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Ο ανάδοχος θα παρέχει παράλληλα μια σειρά από υπηρεσίες και συγκεκριμένα:
α. Προετοιμασία του έργου (σύνταξη μελέτης εφαρμογής)
β. Εγκατάσταση του εξοπλισμού
γ. Υποστήριξη δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού.
δ. Εκπαίδευση του προσωπικού των εργαστηρίων ελέγχου ποιότητος γάλακτος στη
χρήση του εξοπλισμού.
ε. Συντήρηση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης

Τόσο το αντικείμενο του έργου όσο και οι παραπάνω υπηρεσίες περιγράφονται
αναλυτικά στην διακήρυξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στα Κεφάλαια Β1 και Β2 αυτής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευθέντων ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο
Κεφάλαιο Β2 της Διακήρυξης.

2. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική.
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική
γλώσσα.

3. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών για την υλοποίηση του έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Η Σύμβαση δύναται να
τροποποιείται μόνο εγγράφως και εφόσον συμφωνήσουν, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη, στον Κανονισμό
Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και στην Προσφορά του Αναδόχου.

5. ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό
των ……………………………………………………………………………………………. (……€), μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% ύψους ………………………………………………..(……..€), και ……………………………………………………….
(………..€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. το οποίο θα καταβληθεί ως εξής:
Το 30% θα καταβληθεί με την παράδοση των μηχανημάτων, το 50% με την εγκατάστασηλειτουργία τους και το 20% με την οριστική ποιοτική παραλαβή τους.
78

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις Διακήρυξης
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και σε
κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% με την αντίστοιχη παρακράτηση Χαρτοσήμου 2% και 3% και
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από

την

Αναθέτουσα Αρχή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β3 της
Διακήρυξης.
Η Παράδοση – Εγκατάσταση – Δοκιμαστική Λειτουργία του εξοπλισμού ξεκινά από την
οριστική παραλαβή της Μελέτης Εφαρμογής (δηλαδή το αργότερο 5 μέρες από την υπογραφή της
παρούσας ) και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 2 μηνών.
Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνει αφού εγκατασταθούν, τεθούν σε λειτουργία και
ολοκληρωθεί ο ποιοτικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων, οπότε συντάσσεται και
υπογράφεται το πρωτόκολλο καλής λειτουργίας και οριστικής παραλαβής.

7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Επιτροπή Παραλαβής Έργου ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

κατ

εφαρμογή του άρθρου 38 του ΠΔ 118/2007 και είναι το αρμόδιο όργανο για την παραλαβή των
προϊόντων του Έργου εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται από το χρονοδιάγραμμα
του Έργου.
Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, την
τμηματική και την οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου.
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της
Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα
(10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του
παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει
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κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των
παρατηρήσεων.
Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και κατά
συνέπεια τροποποιείται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός
χρόνος υλοποίησης του Έργου (οι χρόνοι επανυποβολής δεν προσμετρούνται στο
χρονοδιάγραμμα).
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η Επιτροπή
Παραλαβής διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες
προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αρχή δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση
των σχετικών ευρημάτων.
Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές
ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της
Αρχής, τότε η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την
κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή
εκχώρηση μόνο στην περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος πλήρως αιτιολογημένος ο οποίος
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλει τα δικαιώματα των συνυποψηφίων αναδόχων που
μετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία και που θα είχαν δικαίωμα στην ανάθεση μετά από τυχόν
έκπτωση του αναδόχου.
Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του
σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεστεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.
Αν 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.

9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1.Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του έργου θα
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συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά
νέους συνεργάτες/υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από
προηγούμενη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής.
2.Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες , την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του έργου και τη μεταφορά
τεχνογνωσίας σε αυτήν.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο οποιοδήποτε έγγραφο , σχέδιο, μελέτη,
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και που κατά την κρίση της
σχετίζεται με την εκτέλεση του Έργου.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε όλους τους
χώρους που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε
περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της σύμβασης και εκτός
εργάσιμων ημερών και ωρών.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει
εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο.

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται, δε, να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
2.Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
3.Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του ,
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις
απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας
κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας αρχής ή των
εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση συνεργάτη του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
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4. Σε περίπτωση που συνεργάτες του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό
διάστημα , μέχρι την αποχώρηση τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου
να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους αντίστοιχης εμπειρίας και
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
5.Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
6. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για
κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση, αλλά μέχρι το ύψος
του ποσού της Σύμβασης.
7.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά αυτά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή
στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
9. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την
παραλαβή του.

12. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην αναθέτουσα Αρχή τη με
αριθμό………εγγυητική επιστολή της ………….Τράπεζας ποσού ……………………….(5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και την οριστική βεβαίωση εκτέλεσης του
συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών της υπό ανάθεση σύμβασης και αφού έχει εκκαθαριστεί
το σύνολο των απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών
από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
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Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης κατά την Περίοδο Εγγύησης ο
ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, αξίας ίσης με ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας κατατίθεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και πριν από την επιστροφή στον ανάδοχο της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1.Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης
του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό
του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και
μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι κάνουν το ίδιο.

14. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1.Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που
ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του αναδόχου ή των προσώπων που
συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του
αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

15. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
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υλοποίησής του.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου
αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα του Έργου
δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας
Αρχής.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη
όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση
της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό
τίμημα με την προϋπόθεση ότι αυτά τα παραδοτέα διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του έργου.

16. ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά τις προς τούτο
οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματος του ή /και κατά των νόμιμων εκπροσώπων του Αναδόχου για αδίκημα που τέλεσαν
με τη ιδιότητα τους αυτή και που αφορά στην επαγγελματική δραστηριότητα του Αναδόχου.
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2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατ
ενάσκηση της διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της
καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός αν η
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί τη παράβαση
θεραπευθείσα.
3. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) να απόσχει από τη διενέργεια κάθε εργασίας, έργου ή εκτέλεσης υποχρέωσης του που πηγάζει
από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων και
εγκαταστάσεων.
β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του και να μεριμνήσει όπως οι
υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής του
Έργου βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι
του αναδόχου κατά την ημερομηνία της καταγγελίας.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου
σύμφωνα με την σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση
για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην
αξία του τμήματος του έργου που δεν μπορεί λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, να
χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας
2. Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός οκτώ (8) ημερών από
τότε που συνέβησαν προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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1.Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα
από τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το ελληνικό.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα, διαβάστηκε και υπογράφηκε από τους
συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, παίρνει ένα (1) ο Ανάδοχος και δύο (2) η
Αναθέτουσα Αρχή .

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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