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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχων για την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τον
αγρό, δικτυοκήπιο και εργαστήριο και συγκεκριμένα: γλαστρών φυτωρίου (CPV: 03144000-2), υφάσματος
εδαφοκάλυψης (CPV: 39522130-7), ετικετών σήμανσης (CPV: 30199760-5), μείγματος φυτικού υποστρώματος
που περιέχει τύρφη (CPV: 09112200-9), ελαφρόπετρα (CPV: 14212200-2) και coco fiber (κοκοφοίνικα) (CPV:
03120000-8), κιτ αλληλούχισης γονιδιώματος (CPV: 33696500-0), κιτ κατασκευής βιβλιοθήκης (CPV: 336965000), αντιδραστηρίων (CPV: 33696500-0), φύλλων για θερμοϋδρογράφο (CPV: 30199000-0), στυλό για
θερμοϋδρογράφο (CPV: 30192131-8), πλαστικών φιαλιδίων (CPV: 38000000-5), υδροβολέων (CPV: 38000000-5),
πλαστικών beaker (CPV: 38000000-5), μαγνητάκια (CPV: 38000000-5), επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
χαρτογραφικού (CPV: 38128000-8), omni antenna (CPV: 38128000-8), κρυσταλλικών αφυγραντικών (CPV:
38128000-8), main board για καταγραφικό Α753 (CPV: 38128000-8), GSM Modem Board για καταγραφικό Series
A753 (CPV: 38128000-8), στατό εδάφους για χαρτί κουζίνας-εργαστηρίου (CPV: 44410000-7), χαρτιού κουζίνας
(CPV: 33760000-5), λιπασμάτων (CPV: 24440000-0), ακαρεοκτόνων (CPV: 24452000-7), εντομοκτόνων (CPV:
24452000-7), μυκητοκτόνων (CPV: 24457000-2), αρδευτικών σωλήνων (CPV: 44164310-3), ορθοστατών (CPV:
44164310-3), πλαστικών βανών (CPV: 44164310-3), μεταλλικών βανών (CPV: 44164310-3), ρυθμιζόμενων
σταλακτών άρδευσης (CPV: 44164310-3), κεντρικού φίλτρου παροχής νερού (CPV: 44164310-3), λαδιού μίξης
(CPV: 24951000-5), αντισκωρικού (CPV: 24951000-5), μονωτικών ταινιών (CPV: 44164310-3), απλής σιλικόνης
(CPV: 24951120-2) και κουβάδων (CPV: 44614000-7) για το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων
Νάουσας, του Ι.Γ.Β.&Φ.Π., για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων
οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη
δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών
ποικιλιών», με ακρωνύμιο: «FruitTrees2Safeguard», κωδικό Τ1ΕΔΚ- 05438 και ΜIS 5030880.

Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV: 03120000-8, CPV: 09112200-9, CPV: 14212200-2, CPV: 24440000-0, CPV: 24452000-7, CPV: 244530004, CPV: 24457000-2, CPV: 24951000-5, CPV: 24951120-2, CPV: 30192131-8, CPV: 30199000-0, CPV:
30199760-5, CPV: 33696500-0, CPV: 33760000-5, CPV: 38000000-5, CPV: 38128000-8, CPV: 39522130-7,
CPV: 44164310-3, CPV: 44410000-7, CPV: 44614000-7)
Αναθέτουσα Αρχή

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης &Φυτογενετικών
Πόρων
(Ι.Γ.Β.&Φ.Π.)/
Τμήμα
Φυλλοβόλων
Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας

Προϋπολογισμός

29.943,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και
όλων των νόμιμων κρατήσεων

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117
του ν. 4412/2016

Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά (βάσει τιμής) (θα πρέπει όμως να
καλύπτονται οι προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των
ειδών που περιγράφονται στους πίνακες)

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

20-5-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρωτόκολλο Διαγωνισμού

291/3-5-2019
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 291/3-5-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – “ΔΗΜΗΤΡΑ” (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) / ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ (Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν την προμήθεια αναλωσίμων και
ανταλλακτικών για τον αγρό, δικτυοκήπιο και εργαστήριο. Συγκεκριμένα: Τμήμα Α: Είδη θερμοκηπίου μέχρι του ποσού
των 1.896,70 €, Τμήμα Β: Μείγμα φυτικού υποστρώματος μέχρι του ποσού των 2.207,70 €, Τμήμα Γ: Κιτ
αλληλούχισης γονιδιώματος μέχρι του ποσού των 9.176,0 €, Τμήμα Δ: Κιτ κατασκευής βιβλιοθήκης μέχρι του ποσού
των 2.480,00 €, Τμήμα Ε: Αναλώσιμα εργαστηρίου μέχρι του ποσού 3.658,00 € Τμήμα ΣΤ: Ανταλλακτικά μηχανημάτων
μέχρι του ποσού των 1.698,80 €. Τμήμα Ζ: Λιπάσματα και φυτοφάρμακα μέχρι του ποσού των 6.810,04 €, Τμήμα Η:
Υλικά άρδευσης μέχρι του ποσού των 2.015,99 €, συνολικού προϋπολογισμού για όλα τα τμήματα 29.943,23 €.
Αναλυτικά τα είδη περιγράφονται στο σώμα της προκήρυξης (ΤΜΗΜΑ Β).
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων
οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία
μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών», με
ακρωνύμιο: «FruitTrees2Safeguard» και κωδικό Τ1ΕΔΚ- 05438 και ΜIS 5030880, το οποίο υλοποιείται στο Τμήμα
Φυλλοβόλων οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή, να αφορά το σύνολο του
τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του
διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε
επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να
περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση
στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία γίνεται
προσφορά.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Σ.Σ. Νάουσας 38 - Νάουσα, ΤΚ 590 35, τηλ. 2332041548, στη Γραμματεία.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Υποβολή προσφορών: μέχρι και ημέρα, Παρασκευή 17-5-2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα, Δευτέρα 20-5-2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων, Σ.Σ. Νάουσας 38 - Νάουσα, ΤΚ 590 35
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής






Επωνυμία : ΕΛΓΟ–“ΔΗΜΗΤΡΑ” / Ι.Γ.Β.&Φ.Π. / Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.
Διεύθυνση : Σ.Σ. Νάουσας 38, Νάουσα, Τ.Κ. 59035
Τηλέφωνο: 2332041548
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail): secretary@ipgrb.gr
Ιστοσελίδες (websites) www.elgo.gr, www.pomologyinsitute.gr
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Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Προκήρυξης παρέχονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΓΒ&ΦΠ / ΤΦΟΔΝ
Γραμματεία, Σ.Σ. Νάουσας 38, Νάουσα, τηλέφωνο 2332041548 και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr και
του ΤΦΟΔΝ www.pomologyinsitute.gr
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την Δρ. Παυλίνα Δρογούδη, στο
τηλέφωνο 2332041548.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,Β,Γ,Δ.: Υποδείγματα: Σχέδιο Σύμβασης, Οικονομική Προσφορά, Πίνακας Συμμόρφωσης, Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Η Προϊσταμένη του ΙΓΒ&ΦΠ

Δρ Ελένη Μαλούπα
Διευθύντρια Ερευνών
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ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» /
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών
Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) / Τμήμα Φυλλοβόλων
Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας (Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Σ.Σ. Νάουσας 38

Πόλη

Νάουσα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τ.Κ. 59035

Τηλέφωνο

2332041548

Φαξ

2332041178

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

secretary@ipgrb.gr

Αρμόδιος για θέματα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές

Δρ. Παυλίνα Δρογούδη, Τηλ.2332041548

Αρμόδιος για θέματα που αφορούν στο κειμένου του
διαγωνισμού

Αικατερίνη
εσωτ.123

Μανδουραράκη,

Τηλ.

2310471110

1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 188763/10-10-2011(ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο “Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός –
Δήμητρα” – ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 919/131869/20-10-2014(ΦΕΚ Β΄
2889/Β/27.10.14),
9657/122441/10.11.2015
(ΦΕΚ
Β΄2537/25.11.2015),
893/138106/21.12.2017(ΦΕΚ
Β΄4800/29.12.2017) και 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β΄1770/18.05.2018) όμοιες, 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. Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η αγροτική έρευνα, η γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση, η πιστοποίηση και ο έλεγχος γεωργικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και η προώθηση αυτών.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 24.682,38 € πλέον ΦΠΑ
(σύνολο με ΦΠΑ: 29.943,60 €) και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.
Προϋπολογισμός ανά τμήμα

Τμήμα Α: CPV: 03144000-2, 39522130-7, 30199760-5 Είδη θερμοκηπίου (1.896,70 €)
Τμήμα Β: CPV: 09112200-9, 14212200-2, 03120000-8 Φυτικά υποστρώματα (2.207,70 €)
Τμήμα Γ: CPV: 33696500-0 Κιτ αλληλούχισης γονιδιώματος (9.176,0 €)
Τμήμα Δ: CPV: 33696500-0 Κιτ κατασκευής βιβλιοθήκης (2.480,0 €)
Τμήμα Ε: CPV: 30199000-0, 30192131-8, 38000000-5, 44410000-7, 33696500-0, 33760000-5 Αναλώσιμα
εργαστηρίου (3.658,0 €)
Τμήμα ΣΤ: CPV: 38128000-8, Ανταλλακτικά μηχανημάτων (1.698,8 €)
Τμήμα Ζ: CPV: 24440000-0, 24452000-7, 24457000-2, 24453000-4 Λιπάσματα και φυτοφάρμακα (6.810,04
€)
Τμήμα Η: CPV: 44164310-3, 24951000-5, 24951120-2, 44614000-7 Υλικά άρδευσης (2.015,99 €)
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
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α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ.
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
γ) Η προβλεπόμενη από το Ν. 4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3 κράτηση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:














Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314
Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α
180/Α’/22.8.2011).
Την αριθμ. 188763/10-10-2011(ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο “Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα”
– ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 919/131869/20-10-2014(ΦΕΚ Β΄
2889/Β/27.10.14), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017(ΦΕΚ
Β΄4800/29.12.2017) και 1437/69301/18.05.2018(ΦΕΚ Β΄1770/18.05.2018) όμοιες.
Την αριθμ.1489/72729/22.05.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 293/22.05.2018) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, « Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΠΙΔ».
Την υπ΄ αριθ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2889/Β/27.10.14) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων "Οργανισμός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το Ινστιτούτο Γενετικής
Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, από τη συγχώνευση των οκτώ (8) μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Έρευνας (1.Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 2.Ινστιτούτου Σιτηρών, 3.Ινστιτούτου
Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών, 4.Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, 5.Ινστιτούτου
Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας,6.Καπνικού Σταθμού Κατερίνης, 7.Καπνικού Σταθμού Καρδίτσας, 8.Σταθμού
Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας).
Τη με αριθμ.15β Απόφαση της 48ης / 7-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα:
«Εφαρμογή της αριθμ.919/131869/20-10-2014 ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014)ΚΥΑ – Προσωρινή τοποθέτηση
προϊσταμένων».
Τη Απόφαση του ΔΣ 19 της 60η /7&8-2-2015 Συνεδρίασης με θέμα: «Ορισμός προσωρινών Αναπληρωτών
Προϊσταμένων στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας» με ΑΔΑ:6ΨΣΞΟΞ3Μ-ΣΧ2.
Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
όπως εκάστοτε ισχύει (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τον Ν.4314/2014(Α΄265) “α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012(EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν.3419/2005(Α΄297) και άλλες διατάξεις” και του ν.3614/2007(Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και του
ν.3614/2007(Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013».
Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις”.
Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αντικαταστάθηκε το
έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους
0,06%, στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης).
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Τη Απόφαση του ΔΣ 19 της 60η /7&8-2-2015 Συνεδρίασης με θέμα: «Ορισμός προσωρινών Αναπληρωτών
Προϊσταμένων στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας» με ΑΔΑ:6ΨΣΞΟΞ3Μ-ΣΧ2.
Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Την αρ.θέματος:09 Απόφαση της 118ης / 27-07-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων σε στελέχη του Οργανισμού», με ΑΔΑ:6Ε6ΓΟΞ3Μ-ΗΞΣ.
Την αρ.πρωτ.4685/12-12-2018 με ΑΔΑ:ΨΒ04ΟΞ3Μ-ΤΗΣ, Απόφαση της προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ με θέμα:
«Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του Ινστιτούτου
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων για το έτος 2019».
Την αριθμ. πρωτ. 183295/16 /30-10-2018 (ΑΔΑ:64ΜΔ4653ΠΣ-964) Απόφαση Ένταξης της δράσης με τίτλο:
«Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της
τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση
τοπικών και ξενικών ποικιλιών», με ακρωνύμιο: «FruitTrees2Safeguard» και κωδικό Τ1ΕΔΚ- 05438 και ΜIS
5030880.
Την αριθμ.πρωτ. 17754/18-4-2019 και ΑΑ:2128 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού ύψους 30.609,40€
με ΑΔΑ: 6ΓΚΘΟΞ3Μ-Α48 και ΑΔΑΜ: 19REQ004839482 2019-04-22.
Το με αρ. πρ. 231/10-4-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δρ. Παυλίνας Δρογούδη.
Την αριθμ.πρωτ.259/18-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΦ5ΟΞ3Μ-8ΤΗ) Απόφαση της Διευθύντριας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π./
Τ.Φ.Ο.Δ. για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
α)
β)
γ)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στις
διευθύνσεις (http://www.elgo.gr και www.pomologyinsitute.gr)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Σ.Σ. Νάουσας 38, Τ.Κ. 590 35, Νάουσα.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους ανωτέρω υπαλλήλους κ. Παυλίνα Δρογούδη, Τηλ. 2332041548
& κα Αικατερίνη Μανδουραράκη 2310 471110 με εσωτ.123.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα
εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς
και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που
αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της
χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού.
Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις
δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων
στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο που
εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα. Η κατάθεσή τους γίνεται είτε ιδιοχείρως, είτε
ταχυδρομικά στην Διεύθυνση του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ΙΓΒ&ΦΠ.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: …………………………………………………………………………………….…
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: ………………………………………........... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: …………………………………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
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Για το Διαγωνισμό: «Προσφορά για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το Έργο: “Fruitrees2Safeguard”».
Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 291/3-5-2019
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Σ.Σ. Νάουσας 38, Νάουσα Τ.Κ.59035, τηλ.
επικοινωνίας: 23320 41548»
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την
ανάθεση της σύμβασης (παρ.3, αρθρ.117 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές που μπορεί να κατατεθούν ή να σταλούν με ταχυμεταφορά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι και τις
17-5-2019 και ώρα 10:00π.μ. Προσφορές μετά τις 10:00π.μ. δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Επίσης στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το ΕΙΔΟΣ που αναφέρεται η ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

Ο αριθμός της προκήρυξης.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε
ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:

1. ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», οποίος περιλαμβάνει, επί
ποινή απορρίψεως, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή
απορρίψεως, το τεχνικό μέρος της προσφοράς λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο των ειδικότερων όρων του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (συμπληρωμένος με ΝΑΙ ή ΟΧΙ ο πίνακας των προσφερόμενων ειδών του Τμήματος Β) και
συμπληρωμένος ο Πίνακας Συμμόρφωσης κατά το υπόδειγμα του επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της παρούσης,
επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.

3. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί
ποινή απορρίψεως, η οικονομική προσφορά του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται η τιμή για το τμήμα ή για τα
τμήματα που ενδιαφέρεται. Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και
οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα. Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η προσφορά θα ισχύει για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που η εν ισχύ προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος
Ανάδοχος υπόκειται στην απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της παρούσης.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο φάκελο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της παρούσας προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 9:
1)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 του νόμου 4412/2016 (Α΄ 147) Μέρος Ι,
ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV (Παράρτημα Δ΄) συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως τέτοιος νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το
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χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Α) Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016,
υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου καθώς και τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά για κάθε μέλος
της ένωσης
Γ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές δυνατότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται, από τους εν λόγω
φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο Α της παρούσας παραγράφου καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των
αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό.
Δ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει δήλωση με το ως άνω
περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση με τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου
για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του ποσοστού που καταλαμβάνει το προς
υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία αυτής.
Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι
υποφάκελοι οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα.

ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 3 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού,
ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει
αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την
αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην
Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της
Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί
να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που
ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση
των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20-5-2019 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων του
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων στη Νάουσα, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού, όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 4685/12-12-2018, ΑΔΑ:ΨΒ04ΟΞ3Μ-ΤΗΣ, Απόφαση της Προϊσταμένης του
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ΙΓΒ&ΦΠ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών του ΙΓΒ&ΦΠ για το έτος 2019», η οποία, αφού
παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο (άρθρο 100 παρ.4 του ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.
Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα
στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που
θέτει η παρούσα προκήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, με αύξουσα σειρά της συνολικής
τιμής της οικονομικής προσφοράς. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι
πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης του Ινστιτούτου μπορεί να καλεί
τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας
Αξιολόγησης του Ινστιτούτου, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης προσφορών του Ινστιτούτου.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή με τηλεομοιοτυπία ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με
τους στο παρόν αναφερόμενους όρους, οι οποίοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο της σύμβασης
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΓΒ&ΦΠ / ΤΦΟΔΝ θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, επί αποδείξει. Εάν ο Ανάδοχος δε προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύνεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της
Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσόμενης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η
Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης.

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται
από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, δε
λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο Ανάδοχος που αξιολογήθηκε ως μειοδότης, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (αρ. 10) ημερών από την ημερομηνία
ειδοποίησής του, για την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών κατακύρωσης:






Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κάποιο από τα
αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
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 δεν τελούν υπό πτώχευση και,
επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο
πιστοποιητικό λόγω της ιδιότητας του αναδόχου, συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του ότι δεν εκδίδεται τέτοιου είδους πιστοποιητικό.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό.
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Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε
οικείο Επιμελητήριο, επαγγελματικό μητρώο και ότι εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος.
Θα αναζητηθεί, από την αναθέτουσα αρχή (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (Άρθρο 39
του ν. 4488/2017 «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβιάσεων της
εργατικής νομοθεσίας»). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης του πιστοποιητικού, αυτό θα αντικαθίσταται με ένορκη
βεβαίωση του προσφέροντος (Άρθρο 80, παράγραφος 2 του Νόμου 4412/2016).

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης του ΤΦΟΔΝ και
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού. Το πρακτικό και τα περιεχόμενα του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης διαβιβάζονται στο αποφαινόμενο όργανο του Οργανισμού για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης.
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΓΒ&ΦΠ / ΤΦΟΔΝ θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα προσκαλέσει τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συμφωνητικό, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο υποψήφιο
βάσει του πίνακα κατάταξης.

ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, να αποφασίσει την τελική
ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη.
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους
συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
ιδίως:
(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων
προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης
για οποιονδήποτε λόγο.
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ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Οργανισμός με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών απορρίπτει σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:

Της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν είναι ο ζητούμενος

Η οποία έχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση
ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη
συμπλήρωση της σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.

Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΓΒ&ΦΠ/ ΤΦΟΔΝ, σύμφωνα με το άρθρο
102 του Ν.4412/2016.

Η οποία είναι εναλλακτική.

Η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή.

Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης.

Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης.

Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα προσφερόμενα αναλώσιμα υλικά.

Της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού του διαγωνισμού.
Ο Οργανισμός 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.
ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές
προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
2.
3.

4.

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.
Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία
δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και
την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς
το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή
πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά
σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Προκήρυξη, εφαρμοζομένων
επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι για δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η Αναθέτουσα Αρχή
έχει το μονομερές δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση για διάστημα δύο (2) μηνών επιπλέον μηνών, αν αυτό κριθεί
απαραίτητο για τις ανάγκες του προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως χρόνος έναρξης της προμήθειας των εργαστηριακών αναλωσίμων εκλαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. Η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο για την έναρξη της προμήθειας των ειδών
(μετά την υπογραφή της σύμβασης) ο οποίος οφείλει σε διάστημα ενός (1) μήνα να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια, με
μονομερές δικαίωμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παράτασης της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον μήνες.
Ο Ανάδοχος με την ειδοποίηση έναρξης της προμήθειας θα είναι σε θέση να αναλάβει άμεσα την υλοποίηση του έργου.
Σε περίπτωση που δεν υλοποιείται προσηκόντως η προμήθεια και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα
Αρχή επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου
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αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της,
ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 21: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ολοκλήρωση-πιστοποίηση-παραλαβή των υπό προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων θα πραγματοποιηθεί από την
τριμελή Επιτροπή Παραλαβών, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ.4685/12-12-2018, ΑΔΑ:ΨΒ04ΟΞ3Μ-ΤΗΣ, Απόφαση της
Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών του ΙΓΒ&ΦΠ για το έτος
2019». Σε περίπτωση που διατυπώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την
κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική
και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 22: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της εκάστοτε δεδουλευμένης αμοιβής θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και θα καταβάλλεται στον ανάδοχο
από το Τμήμα Φυλλοβόλων οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών
Πόρων, μετά την υποβολή του τιμολογίου (κατόπιν συνεννόησης με το λογιστήριο), το οποίο θα συνοδεύεται με τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) πρακτικό της Επιτροπής παραλαβών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών
β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας «για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλήν της Κεντρικής Κυβέρνησης» και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν για τις προμήθειες και θα περιλαμβάνονται στην προσφορά του.
ΑΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεδομένου ότι η αξία της σύμβασης είναι κατώτερη από το ποσό
των είκοσι (20.000,00 €) χιλιάδων ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 26: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΔΟΧΟΥ
1.

2.

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση υπεργολαβίας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Μετά την
ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες. Η Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί, να επαληθεύσει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα
73 και 74 του ν 4412/2016. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσεται από τις συμβατικές του
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υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα
Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
3. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του,
έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για
κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
4. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του.
5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι
από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών
από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών
τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των
άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης,
οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας
βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
7. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου
εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση
της συμβατικής υπηρεσίας.
9. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η
σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
10. Ο Ανάδοχος ευθύνεται ρητά για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού,
συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που αναλαμβάνει καθώς για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
11. Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας Αναδόχου και Οργανισμού και η παρέκκλιση από
αυτούς συνιστά λόγω καταγγελίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
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. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται
από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και
το Κοινοτικό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΓΒ&ΦΠ / ΤΦΟΔΝ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (άρθρο 127 του ν.
4412/2016). Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται εντός έξι (6) ημερών πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 127 του ν. 4412/2016) .
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΓΒ&ΦΠ / ΤΦΟΔΝ, που αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221 του ίδιου νόμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ,
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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ΤΜΗΜΑ Β
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια αναλωσίμων για τον αγρό, δικτυοκήπιο και εργαστήριο» που
συνίσταται από τα είδη που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή
μερικής προσφοράς είναι αυτή, να αφορά το σύνολο του τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να
υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να
περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται
αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία γίνεται προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 29.943,23€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το ανωτέρω ποσό συνιστά το ανώτατο όριο για την υποβολή
προσφορών. Προσφορές που υπερβαίνουν την τιμή αυτή θα απορρίπτονται.
Επίσης, συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ για κάθε προσφερόμενο είδος ο παρακάτω πίνακας και επισυνάπτεται στο φάκελο
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Προμήθεια Αναλωσίμων:

Τμήμα Α: CPV: 03144000-2, 39522130-7, 30199760-5 Είδη θερμοκηπίου (1.896,70 €)
Τμήμα Β: CPV: 09112200-9, 14212200-2, 03120000-8 Φυτικό υπόστρωμα (2.207,70 €)
Τμήμα Γ: CPV: 33696500-0 Κιτ αλληλούχισης γονιδιώματος (9.176,0 €)
Τμήμα Δ: CPV: 33696500-0 Κιτ κατασκευής βιβλιοθήκης (2.480,0 €)
Τμήμα Ε: CPV: 30199000-0, 30192131-8, 38000000-5, 44410000-7, 33696500-0, 33760000-5 Αναλώσιμα
εργαστηρίου (3.658,0 €)
Τμήμα ΣΤ: CPV: 38128000-8, Ανταλλακτικά μηχανημάτων (1.698,8 €)
Τμήμα Ζ: CPV: 24440000-0, 24452000-7, 24457000-2, 24453000-4 Λιπάσματα και φυτοφάρμακα (6.810,04
€)
Τμήμα Η: CPV: 44164310-3, 24951000-5, 24951120-2, 44614000-7 Υλικά άρδευσης (2.015,99 €)
ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

Είδη θερμοκηπίου.

Β

Φυτικό υπόστρωμα

Γ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Κιτ αλληλούχησης γονιδιώματος.

Δ

Κιτ κατασκευής βιβλιοθήκης

Ε

Αναλώσιμα εργαστηρίου

ΣΤ

Ανταλλακτικά μηχανημάτων.

Ζ

Λιπάσματα- φυτοφάρμακα.

Η

Υλικά άρδευσης:
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

1529,60

1896,70

1780,40

2207,70

7400,00

9176,00

2000,00

2480,00

2950,00

3658,00

1370,00

1698,80

6026,58

6810,04

1625,80

2015,99

24682,38

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

1) ΤΜΗΜΑ Α

Σελίδα 15
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Είδος

Μέγεθος
συσκευασίας

Περιγραφή

Τεμάχια

CPV

Είδη θερμοκηπίου. Ενδεικτικό κόστος 1.896,7 ευρώ
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
Γλάστρες φυτωρίου

Mαύρη με χερούλι, διάμετρος 55/60
cm, ύψος 44 cm, όγκος 70 L

Ύφασμα
εδαφοκάλυψης

Eπιτρέπει το νερό της βροχής και
του ποτίσματος να περάσει χωρίς
να λιμνάζει και εμποδίζει την
ανάπτυξη ζιζανίων. Ρολό με
φάρδος 1,05 m, σε μαύρο χρώμα.

210 μ

Ετικέτες σήμανσης

Από
pvc
με
σύρμα
πλαστικοποιημένο έτοιμο
περασμένο στην άκρη για δέσιμο
στο κλαδί, διαστάσεις 10 x 1.8cm

πακέτο 100
τεμαχίων

300

03144000-2

3

39522130-7

30

30199760-5

2) ΤΜΗΜΑ Β

Μείγμα φυτικού υποστρώματος. Ενδεικτικό κόστος 2.207,7
ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Μείγμα
υποστρώματος

φυτικού

Μείγμα που να περιέχει τύρφη
με
ισορροπημένο
pH,
ελαφρόπετρα
για
γεωργική
χρήση
(pouzzolane)
και
κοκοφοίνικα (coco fibers) σε
αναλογία 3/1/1. Τα επιμέρους
υποστρώματα να προέρχονται
από
απολυμασμένες
συσκευασίες.

Μέγεθος
συσκευασίας

Τεμάχια

CPV

567
09112200-9/
14212200-2/
03120000-8

40 L

3) ΤΜΗΜΑ Γ

Κιτ αλληλούχησης γονιδιώματος. Ενδεικτικό
9.176,0 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
Κιτ αλληλούχισης
γονιδιώματος

κόστος

Τεμάχια

500/550 High Output Kit v2.5
(300 cycles)

1

Κιτ κατασκευής βιβλιοθήκης. Ενδεικτικό κόστος 2.480,0
ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τεμάχια

ΚΙΤ
Προετοιμασίας
strandspecific RNA βιβλιοθηκών για
NGS σε πλατφόρμες illumine.
ΚΙΤ
Προετοιμασίας
strandspecific
RNA
βιβλιοθηκών,
υψηλής
ευαισθησίας,
για

2

CPV

33696500-0

4) ΤΜΗΜΑ Δ

Κιτ κατασκευής βιβλιοθήκης

Σελίδα 16
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την
αλληλούχιση επόμενης
γενεάς
του
πλήρους
μεταγραφώματος
(whole/total
transcriptome).
Περιλαμβάνει
επαρκή αντιδραστήρια για την
παρασκευή strand-specific RNA
βιβλιοθηκών για πολυπλεκτική
αλληλούχιση σε πλατφόρμες
Illumina από 16 δείγματα ολικού
RNA.
Περιλαμβάνει
αντιδραστήρια για όλα τα
απαραίτητα βήματα (εκχύλιση
poly(A) RNA απο δείγματα
ολικού
total
RNA,
κατακερματισμός του poly(A)
RNA,
Σύνθεση
first-strand
cDNA, Σύνθεση second-strand
cDNA,
φωσφορυλίωση/επιδιόρθωση
άκρων, dA-Tail του cDNA,
Adaptor
Ligation,
UDGεπεξεργασία, Εμπλουτισμός &
indexing
της
cDNA
βιβλιοθήκης).

5) ΤΜΗΜΑ Ε

Αναλώσιμα εργαστηρίου. Ενδεικτικό κόστος 3.658,0 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
Φύλλα
θερμοϋδρογράφο

για

Στυλός
θερμοϋδρογράφο

για

Πλαστικά φιαλίδια

Φύλλα διαγράμματος κατάλληλα
για το μοντέλο Β.1434 (Turoni)

200 τεμάχια

2

Μοντέλο Β.1434 (Turoni)
τύπου falcon

5

30199000-0
30192131-8

15 mL

50

38000000-5

Υδροβολείς

1L

50

38000000-5

Πλαστικά beaker

100 ml

50

38000000-5

Μαγνητάκια

2,5 cm

50

38000000-5

Στατό εδάφους για χαρτί
κουζίνας-εργαστηρίου

2

Αντιδραστήριο

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

Αντιδραστήριο

Folin & Ciocalteu’s φαινολικό
αντιδραστήριο κατάλληλο για
τον προσδιορισμό συνολικής
πρωτείνης με τη μέθοδο Lowry,
2N

500 mL

Χαρτί κουζίνας

Κατάλλλο για τοποθέτηση σε
στατό εργαστηρίου

2 Kg

Σελίδα 17

1g

2

44410000-7
33696500-0

5
33696500-0
30

33760000-5
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6) ΤΜΗΜΑ ΣΤ

Ανταλλακτικά μηχανημάτων. Ενδεικτικό κόστος 1.698,8 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία καταγραφικού

Mοντέλο
Α753,
ADCON
Business Unit of OTT HydroMet
GmbH Αυστρίας

2

Omni Antenna

Για το παραπάνω μοντέλο
μετεωρολογικού σταθμού

1

Silica Gel
(κρυσταλλικά
αφυγραντικά)

Για το παραπάνω μοντέλο
μετεωρολογικού σταθμού

10

Main
Board
καταγραφικό Α753

Για το παραπάνω μοντέλο
μετεωρολογικού σταθμού

1

Για το παραπάνω μοντέλο
μετεωρολογικού σταθμού

1

Λιπάσματα- φυτοφάρμακα. Ενδεικτικό κόστος 6.810,0
ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τεμάχια

για

GSM Modem Board για
καταγραφικό Series A753

38128000-8
38128000-8
38128000-8
38128000-8
38128000-8

7) ΤΜΗΜΑ Ζ

CPV

Λίπασμα

18-6-12 3,6MgO 0,3B 0,1Zn

25Kg

Λίπασμα

20-20-20 +
κρυσταλλικό

25Kg

Λίπασμα

Ca 20% Διαφυλλικό

3L

7

24440000-0

Λίπασμα

B-Zn Διαφυλλικό

3L

4

24440000-0

Λίπασμα

ουρία 46% low biuron

25Kg

4

24440000-0

Ιχνοστοιχεία

Ακαρεοκτόνα-Εντομοκτόνα

30
7

24440000-0
24440000-0

0

Abamectin 1,8%

1L

7

24452000-7

etoxazole 11%

250ml

3

24452000-7

Pyriproxyfen 10%

500ml

4

24452000-7

Acetamiprid 20%

300 gr

1

24452000-7

Beta - cylfuthrin 2,5%

500ml

4

24452000-7

chlorantraniliprole 20%

500 ml

3

24452000-7

Chloropyrifos 48%

5L

2

24452000-7

Deltamethrin 2,5%

500ml

6

24452000-7

emamectin benzoate 0,95%

5Kg

2

24452000-7

Etofenprox 28,75%

500ml

10

24452000-7

Flonicamid 50%

100gr

6

24452000-7

Phosmet 50%

1200gr

4

24452000-7

spinetoram 25%

250gr

3

24452000-7
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Sulfoxaflor 12%

200gr

10

24452000-7

Thiacloprid 48%

250 ml

1

24452000-7

Θερινό
96,9%

10 L

παραφινέλαιο

Μυκητοκτόνα

5

24452000-7

0

boscalid26,7%
pyraclostrobin 6,7%

+
500gr

8

24457000-2

cyprodinil 50%

300gr

9

24457000-2

difenoconazole 25%

250ml

1

24457000-2

Dithianon 70%

500gr

4

24457000-2

Dithianon
Potassium
56,1%

12,5%
+
phosphonate

5
1L

Dithianon12%+
Pyraclostrobin 4%
Dithianon
Pyrimethanil 25%

1Kg
25%+
1L

Dodine 54,5%
fluopyram+
20%

5L
tebuconazole
500ml

24457000-2
2
3
2
6

24457000-2
24457000-2
24457000-2
24457000-2

Kresoxim-methyl 50%

100gr

3

24457000-2

Mancozeb 72%

2Kg

2

24457000-2

myclobutanil 24%

200ml

8

24457000-2

tebuconazole 25%

500gr

8

24457000-2

tebuconazole
50%
trifloxystrobin 25%

+
200gr

4

24457000-2

Thiophanate methyl 50%

1L

3

24457000-2

Υδροξείδιο του χαλκού 20%

3,5Kg

7

24457000-2

Boscalid
25,2%
Pyraclostrobin 12,8%

500gr

+

Ζιζανιοκτόνα

2

24457000-2

0

Diquat 20%

5L

3

24453000-4

Glyphosate 36%

20 L

8

24453000-4

Triclopyr
24%
aminopyralid 3 %

+
500ml

2

24453000-4

8) ΤΜΗΜΑ Η

Υλικά άρδευσης: Ενδεικτικό
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

κόστος

2.016,0

ευρώ
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Αρδευτικοί σωλήνες

Φ25

250 m

14

44164310-3

Ορθοστάτες

1" x 1"

50 cm

60

44164310-3

Πλαστικές βάνες

1" x 1"

60

44164310-3

Μεταλικές βάνες

3"

6

44164310-3

Σταλάκτες
ρυθμιζόμενοι

άρδευσης

Φιλτρο παροχής
κεντρικό

νερού

70 L
3"

100
2

44164310-3
44164310-3

Λάδι μίξης

22

24951000-5

Αντισκωριακό

20

24951000-5

20

44164310-3

20

24951120-2

50

44614000-7

Μονωτικές ταινίες

10 τεμάχια

Σιλικόνη απλή
Κουβάδες

13 L

Σελίδα 20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 03120000-8, CPV: 03144000-2, CPV:
09112200-9, CPV: 14212200-2, CPV: 24440000-0, CPV: 24452000-7, CPV: 24453000-4, CPV: 24457000-2,
CPV: 24951000-5, CPV: 24951120-2, CPV: 30192131-8, CPV: 30199000-0, CPV: 30199760-5, CPV:
33696500-0, CPV: 33760000-5, CPV: 38000000-5, CPV: 38128000-8, CPV: 39522130-7, CPV: 44164310-3,
CPV: 44410000-7, CPV: 44614000-7)
(ανάθεση μετά από διενέργεια διαγωνισμού για ποσά μεγαλύτερα ή ίσα των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ)

Στην Αθήνα σήμερα …..-….-……, ημέρα …….., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

Α) Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ–
ΔΗΜΗΤΡΑ) / Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων
Δένδρων Νάουσας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, με ΑΦΜ 997604027, ΔΟΥ
Γαλατσίου, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού από τον Πρόεδρο του ΔΣ
Νικόλαο Κατή, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5α, της υπ' αριθμ.188763/10-10-2011 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ Β 2284/13.10.1011) και 1487/72721/22-05-2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (ΦΕΚ 293 YOΔΔ /22-05-2018), καλούμενος στο εξής για συντομία «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ »
και αφετέρου
Β) Η εταιρείας με την επωνυμία …….., με ΑΦΜ: …….. και Δ.Ο.Υ: ……….,η οποία εδρεύει στην οδό ……………..,αρ….,
ΤΚ…….. περιοχή….., πόλη……. και εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού
από………………, με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας………….., καταστατικό της εταιρείας, καλούμενης στο εξής για συντομία
«Ανάδοχος»,
Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 ¨Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)¨(ΦΕΚ
314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 ¨Τροποποίηση της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανσηΘέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΕΚ A 180/Α΄/22.8.2011).

2.

Την αριθμ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, με την οποία κατά την εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, συστάθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα Ν.Π.Ι.Δ., (α)
το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-«ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος
(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.),

(ΦΕΚ

2284

Β΄/13.10.2011),

στο
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εξής

ΚΥΑ,

όπως

τροποποιήθηκε

με

τις

αριθμ.
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919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015) και
1437/69301/15.05.2018 (ΦΕΚ Β΄1770/18.05.2018) όμοιες.
3.

Την αριθμ. 19 Απόφαση της 60η /7&8-2-2015 Συνεδρίασης με θέμα: «Ορισμός προσωρινών Αναπληρωτών
Προϊσταμένων στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας» - ΑΔΑ:6ΨΣΞΟΞ3Μ-ΣΧ2.

4.

Την αριθμ. 9 απόφαση της 118ης/27-07-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε
στελέχη του Οργανισμού (ΑΔΑ 6Ε6ΓΟΞ3Μ-ΗΞΣ).

5.

Τις διατάξεις του Ν. 1845/89 (ΦΕΚ 102, Α΄ 26 Απριλίου 1989), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

6.

Τις διατάξεις του Κανονισμού Ανάληψης και Υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του ΕΘΙΑΓΕ
( ΚΑΝΕΡΕ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών».

8.

Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

9.

Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες Συμβάσεις (CPV), όπως
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής.

10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αντικαταστάθηκε το
έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους
0,06%, στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης).
11. Την αριθμ. 4204/29-12-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΕ2ΟΞ3Μ-ΙΦΙ) Απόφαση της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ με θέμα:
«Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του Ινστιτούτου
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων για το έτος 2018».
12. Τον Ν.4314/2014(Α΄265) “α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012(EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν.3419/2005(Α΄297) και άλλες διατάξεις” και του ν.3614/2007(Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και του
ν.3614/2007(Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013».
13. Την αρ.θέματος: 09 Απόφαση της 118ης / 27-07-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων σε στελέχη του Οργανισμού».
14. Την αρ. θέματος: 19 Απόφασης της 106ης /15&16-3-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Έγκριση
υλοποίησης έργου στο πλαίσιο του ……» και ακρωνύμιο ….».
15. Την αριθμ. πρωτ. 701/34685 /15-10-2018 απόφαση Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την
έγκριση εξαίρεσης από το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής από το ελεύθερο εμπόριο.
16. Την αριθμ. πρωτ. τ.τ.42902/16-11-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης, σχετικά με την έγκριση εξαίρεσης από το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής από το ελεύθερο
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εμπόριο.
17. Την αριθμ.πρωτ. 50996/29-11-2018 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου με
Ανακατανομή του προϋπολογισμού του

θέμα: «Τροποποίηση-

Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της

Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας», ΑΔΑ:6Θ88ΟΞ3Μ-ΠΦ9.
18. Την αρ. θέματος: 29 Απόφαση της 125ης / 11-12-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Έγκριση διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια …., στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο:
«…………» και ακρωνύμιο …., (..), στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής
Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας με ΑΔΑ:…….
19. Την αριθμ.πρωτ….. και ΑΑ:… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού ύψους …€ με ΑΔΑ: ….και ΑΔΑΜ: …...
20. Την αριθμ. …….., Προκήρυξη (ΑΔΑ: ……. και ΑΔΑΜ: ………), καθώς και την αριθμ. ……. Περίληψή της.
21. Την αριθμ. …… απόφαση κατακύρωσης της Γενικής Διευθύντριας Αγροτικής Έρευνας, Δρος Ειρήνης Πιτταρά,
με ΑΔΑ:…… και ΑΔΑΜ:…….., σχετικά με την κατακύρωση του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια του .ς (CPV: …..), στην …….., στην τιμή των …..€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των
νόμιμων κρατήσεων).
συνομολογούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο
πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και
οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση
τοπικών και ξενικών ποικιλιών», με ακρωνύμιο: «FruitTrees2Safeguard» και κωδικό Τ1ΕΔΚ- 05438 και ΜIS 5030880,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρ. πρωτ. 291/3-5-2019 Προκήρυξης.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας αναλυτικά αναφέρονται στο στην
προσφορά του Αναδόχου (τεχνική και οικονομική), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Άρθρο 2: Χρόνος – διάρκεια
Η σύμβασης θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δικαίωμα παράτασης. Ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση των αναφερομένων στο Άρθρο 1 της παρούσης προμηθειών, ορίζεται στο ποσό
των ……….. €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και αναλύεται όπως παρακάτω:
Καθαρό ποσό: …………… €
Πλέον Φ.Π.Α 24%: …………….. €
Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: …………. €
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς, κλπ, τα οποία βαρύνουν τον
προμηθευτή. Το ανωτέρω τίμημα είναι σταθερό και δεν αναπροσαρμόζεται ούτε αυξάνεται για οποιοδήποτε λόγο και
αιτία.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ
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Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο: : «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων
δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την
αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών», με ακρωνύμιο: «FruitTrees2Safeguard» και κωδικό
Τ1ΕΔΚ- 05438 και ΜIS 5030880.
Η καθαρή αξία της παρούσης σύμβασης υπόκειται σε:
α) σε παρακράτηση φόρου 4%(………….. €),
β) κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (…………… €),
(για ποσά μεγαλύτερα ή ίσα των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ)
γ) παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ 1191/2017, ΦΕΚ
969/Β/22-3-2017-υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης)(………€).
δ) κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) επί της κράτησης 0,06% και επί της
παρακράτησης 0,06% σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και
Ειδικών Φορολογιών (…………. €).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ….. € + ΦΟΡΟΣ……….. €) = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ = ………..€
Πληρωτέο: (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)………………….. €

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΛΗΡΩΜΗ
Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) πρακτικό της Επιτροπής παραλαβών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών
β)Παραστατικό του αναδόχου, (κατόπιν συνεννόησης με το λογιστήριο)
γ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας «για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλήν της Κεντρικής Κυβέρνησης» και
δ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€). Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 2
της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεδομένου ότι η αξία της σύμβασης είναι κατώτερη από το ποσό
των είκοσι (20.000,00 €) χιλιάδων ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των εργαστηριακών αναλωσίμων στο Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. (Σ.Σ. Νάουσας
38, Νάουσα), όπως ορίζει η προκήρυξη και η τεχνική του προσφορά.
2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και την Επιτροπή
Παραλαβής του Έργου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την
εκτέλεση του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από τα μέλη της Ομάδας Έργου των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων,
που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασής της.
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4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του επιστημονικού και λοιπού
προσωπικού, καθώς επίσης και των εξωτερικών συνεργατών και υπεργολάβων, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και
βεβαιώνει ότι επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελάχει του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης
εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και μόνο με άλλο πρόσωπο
αντίστοιχο προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εγγράφως,
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού/εξωτερικών
συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και
φριντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε
είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να
τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (και 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες),
όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
8. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την
εκτέλεση του έργου.
9. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του προσωπικού του
προμηθευτή και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της συμβατικής αμοιβής του.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΟΔΟΤΗ
ΟΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο τις πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες για την υλοποίηση του
Έργου.
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το άρθρο 203 του ν.4412/2016
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις:


Υπαιτιότητα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
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Ανωτέρα βία, που η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης από την Επιτροπή Παραλαβής του ΤΦΟΔΝ, η οποία
ορίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4685/12-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΒ04ΟΞ3Μ-ΤΗΣ) Απόφαση της Προϊσταμένης του
ΙΓΒ&ΦΠ
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δεν μπορούν να
εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγκριση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
ΑΡΘΡΟ 9:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ χωρίς να αλλάξει το αντικείμενο της Σύμβασης μπορεί σε συμφωνία με τον Ανάδοχο, να τροποποιήσει
μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται και που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά ισχύει η προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσης.
Ο Ανάδοχος, ως προς την προκήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων
των Αθηνών.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος θα φέρει τις απορρέουσες ευθύνες (αστικές-διοικητικές) για το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης καθώς κι από
τη διεπόμενη από την παρούσα σύμβαση σχέση, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα
είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Τα παραπάνω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους
συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από όλους τους συμβαλλόμενους σε τρία (3)
πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ένα για τον Ανάδοχο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

Πρόεδρος Δ.Σ.
Καθηγητής Νικόλαος Κατής

………………….

Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου
Δρ. Παυλίνα Δρογούδη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με
τίτλο: «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας
γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών
ποικιλιών», με ακρωνύμιο: «FruitTrees2Safeguard» και κωδικό Τ1ΕΔΚ- 05438 και ΜIS 5030880.

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων/
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων
Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: ……………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

Τόπος – Ημερομηνία:

Δηλώνω ως υποψήφιος ότι:
1.
2.

έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δύο (02) μηνών από την επόμενη μέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της.
Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με
τίτλο: «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας
γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών
ποικιλιών», με ακρωνύμιο: «FruitTrees2Safeguard» και κωδικό Τ1ΕΔΚ- 05438 και ΜIS 5030880.
ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων/
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων
Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: ……………………………………………………

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Η επιχείρηση έχει δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο
του διαγωνισμού
Έχει εμπειρία από ανάλογα έργα προμήθειες εργαστηριακών
αναλωσίμων, η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικό ή
βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του του ν.1599/86 καλής
εκτέλεσης/ολοκλήρωσης.
Διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση της
υπηρεσίας (τεκμηρίωση με κατάσταση προσωπικού ή
Υπεύθυνη Δήλωση του ν,1599/86 ή άλλο σχετικό έγγραφο).
Διαθέτει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης με ετήσιο κύκλο
εργασιών για κάθε ένα από τα έτη 2016,2017,2018 ίσο ή
μεγαλύτερο των 5.000,00€ (τεκμηρίωση με κατάσταση
ισολογισμού για κάθε ένα έτος ή με Υπεύθυνη Δήλωση του
ν.1599/86 για το ύψος του κύκλου εργασιών για κάθε έτος).

ΝΑΙ

Απάντηση

Παραπομπή
τεκμηρίωση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τόπος – Ημερομηνία:

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν το παρακάτω τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥΔ) και να το υποβάλλουν με τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ΕΛΓΟ-Δήμητρα :55143 / ΙΓΒ&ΦΠ-ΤΦΟΔ:
55143_22
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 38, ΝΑΟΥΣΑ ΤΚ 59035- Αρμόδια για
πληροφορίες: Δρ. Π. Δρογούδη
- Τηλέφωνο: 2332041548
- Ηλ. ταχυδρομείο: drogoudi@otenet.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.elgo.gr/ www.pomologyinstitute.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για προμήθεια αναλωσίμων για τον αγρό,
δικτυοκήπιο και εργαστήριο και συγκεκριμένα: γλαστρών φυτωρίου (CPV: 03144000-2), υφάσματος
εδαφοκάλυψης (CPV: 39522130-7), ετικετών σήμανσης (CPV: 30199760-5), τύρφης (CPV: 09112200-9),
ελαφρόπετρας (CPV: 14212200-2), coco fiber (κοκοφοίνικα) (CPV: 03120000-8), κιτ αλληλούχισης
γονιδιώματος (CPV: 33696500-0), κιτ κατασκευής βιβλιοθήκης (CPV: 33696500-0), αντιδραστηρίων (CPV:
33696500-0), φύλλων για θερμοϋδρογράφο (CPV: 30199000-0), στυλό για θερμοϋδρογράφο (CPV: 301921318), πλαστικών φιαλιδίων (CPV: 38000000-5), υδροβολέων (CPV: 38000000-5), πλαστικών beaker (CPV:
38000000-5), μαγνητάκια (CPV: 38000000-5), επαναφορτιζόμενης μπαταρίας χαρτογραφικού (CPV: 381280008), omni antenna (CPV: 38128000-8), κρυσταλλικών αφυγραντικών (CPV: 38128000-8), main bord για
καταγραφικό Α753 (CPV: 38128000-8), GSM Modem Board για καταγραφικό Series A753 (CPV: 38128000-8),
στατό εδάφους για χαρτί κουζίνας-εργαστηρίου (CPV: 44410000-7), χαρτιού κουζίνας (CPV: 33760000-5),
λιπασμάτων (CPV: 24440000-0), ακαρεοκτόνων (CPV: 24452000-7), εντομοκτόνων (CPV: 24452000-7),
μυκητοκτόνων (CPV: 24457000-2), αρδευτικών σωλήνων (CPV: 44164310-3), ορθοστατών (CPV: 441643103), πλαστικών βανών (CPV: 44164310-3), μεταλλικών βανών (CPV: 44164310-3), ρυθμιζόμενων σταλακτών
άρδευσης (CPV: 44164310-3), κεντρικού φίλτρου παροχής νερού (CPV: 44164310-3), λαδιού μίξης (CPV:
24951000-5), αντισκωρικού (CPV: 24951000-5), μονωτικών ταινιών (CPV: 44164310-3), απλής σιλικόνης (CPV:
24951120-2) και κουβάδων (CPV: 44614000-7). Το κόστος της δαπάνης θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προγράμματος με το ακρωνύμιο: «FRUITTREES2SAFEGUARD»
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 55143_22
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο
σε
περίπτωση
προμήθειας
κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο οικονομικός
φορέας
είναι
προστατευόμενο
εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων
στο
πλαίσιο
προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων
εργαζομένων
ανήκουν
οι
απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται

[] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

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

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους vi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]
γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη:

Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε
να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς
φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:


συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·



δωροδοκίαx,xi·



απάτηxii·



τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·



νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·



παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

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

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:

[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων
ασφάλισης:

ή

εισφορών

κοινωνικής Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxiii

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης
συμφερόντωνxxix,
λόγω
της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη
με
αυτόν
συμβουλές
στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία
της
προηγούμενης
σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

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

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής (ενότητα
δηλώνει ότι:

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

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

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:

[…]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός
φορέας
μέλος
συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι
ο εξής xxxiv:

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

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

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

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο
οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες
δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίεςxxxvii, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:

[……..........................]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα
μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας:
4) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία
έτη ήταν τα εξής:

5) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:
6) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxxviii το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

Περιγραφ
ή

ποσά

ημερομηνί
ες

παραλήπτες

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

[……]
[....……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxix, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxl.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ/
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ.............. [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του υπ’
αριθμ.πρωτ. 291/3-5-2019 συνοπτικού διαγωνισμού.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
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Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii
xviii
xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
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xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

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

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxvi

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxvii

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxviii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος,
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τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ
ανωτέρω.
xxxix
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xl

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

Σελίδα 46

