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Μαρούσι, 01-02-2018
Αρ. Πρωτ.: 17005/ΓΓ1
Βαθμός Προτ.: ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ:
Καταχωριστέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΑΔΑΜ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός
προϋπολογισμός
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ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
για την επιλογή αναδόχου/-ων, για την προμήθεια έντυπου υλικού, για τις ανάγκες α) των
Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και β) των Εξετάσεων
πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τα έτη 2018, 2019 και
2020, εφόσον ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαδικτυακός τόπος υποβολής
προσφορών
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία αποστολής για
δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ένωσης
01-02-2018

Ημερομηνία
ανάρτησης διακήρυξης
στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία
έναρξης υποβολής
προσφορών

Καταληκτική
ημερομηνία και ώρα
υποβολής
προσφορών

05-02-2018

05-02-2018

05-03-2018, ώρα 15:00

Ημερομηνία και ώρα
διενέργειας διαγωνισμού

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού

09-02-2018, ώρα 09:30

Κτίριο της Γ.Γ.ΠΑΙ.Θ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 202.867,08€
πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 251.555,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
1.1 Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την
κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.
1.2 Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας
2004/18/ΕΚ.
1.3 Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
1.4 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
1.5 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
1.6 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/92 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.7 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις».
1.8 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.9 Του άρθρου 9, του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
και άλλες διατάξεις».
1.10
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.11
Του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις».
1.12
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
1.13
Του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
1.14
Του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες
διατάξεις».
1.15
Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
1.16
Του Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών».
1.17
Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
1.18
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
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1.19
Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «… Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, …».
1.20
Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
1.21
Του Π.Δ. 25/2014 (ΦΕΚ 44 Α΄) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων».
1.22
Του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
1.23
Του Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των
δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.24
Του Π.Δ. 60/2010 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Τροποποίηση του Π.Δ. 363/1998 πιστοποιητικό
ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων,
προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α' 242)».
1.25
Του Π.Δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242 Α΄) «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος,
προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις
συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών».
1.26
Του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α΄) «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για
ηλεκτρονικές υπογραφές».
2. Τις κάτωθι αποφάσεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
2.1 Την με αρ. πρωτ. 16998/ΓΓ1/01-02-2018 (ΑΔΑ: Ω40Η4653ΠΣ-ΧΩΠ) απόφαση με θέμα
«Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη
συμφωνίας-πλαίσιο διετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον (1)
έτος, για την προμήθεια έντυπου υλικού, για τις ανάγκες α) των Εξετάσεων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και β) των Εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς
γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και
ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), για τα έτη 2018, 2019 και 2020, εφόσον
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών».
2.2 Την με αρ. πρωτ. 16880/Β3/01-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΒ64653ΠΣ-Ζ38, ΑΔΑΜ: 18REQ002612437)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 13611 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
2.3 Την με αρ. πρωτ. 13822/Β3/26-01-2018 (ΑΔΑ: Ω3Γ64653ΠΣ-ΧΒ5, ΑΔΑΜ: 18REQ002596145)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 11567 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
2.4 Την με αρ. πρωτ. Φ.1/Α/1453/220041/B1/14-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ3Ο4653ΠΣ-ΟΦΓ, ΑΔΑΜ:
16REQ002513030) απόφαση προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.
2.5 Την με αρ. πρωτ. Φ.1/Α/1452/220043/B1/14-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΣΡ4653ΠΣ-ΧΑΠ, ΑΔΑΜ:
17REQ002512990) απόφαση προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.
2.6 Την αριθ. 180763/Γ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 536 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2.7 Την αριθ. 173807/Β4/17-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΥΗ4653ΠΣ-ΝΦ1) απόφαση με θέμα:
«Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τις ανάγκες των Γενικών Γραμματειών
του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.».
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2.8 Την αριθ. 123510/Α1/19-07-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2561 Β΄) «Ορισμός κύριων διατακτών του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2.9 Την αριθ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)».
2.10
Την αριθ. 56902/215/19-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1924 Β΄) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»
2.11
Την αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 969 Β΄) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄
147).»
2.12
Την με αρ. πρωτ. 428/ΓΔ2/02-01-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 13 Β΄) «Μεταφορά και κατανομή
των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του Ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
2.13
Την αριθ. 75959/Κ1/12-05-2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄) «Πιστοποίηση της γνώσης της
ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού
υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν
διαμένοντος».
2.14
Την αριθ. 175372/Υ1/29-10-2014 (ΦΕΚ 2988 Β΄) Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους
αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
2.15
Την αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/07-02-2013 (ΦΕΚ 401 Β΄) Υ.Α. «Ρυθμίσεις για α) τη
διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς
χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη
γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών
προσώπων ή ΝΠΙΔ».
2.16
Την αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1301 Β΄) «Κύρωση Πλαισίου
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
2.17
Την αριθ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 218 Β΄) «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων
για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».
2.18
Την αριθ. ΣΤ5/36/07-12-1999 Υ.Α. (ΦΕΚ 2167 Β’) «Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
2.19
Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη
αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης,
κ.λ.π.) που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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3. Τα κάτωθι έγγραφα:
3.1 Το με αρ. πρωτ. 215466/ΓΓ1/07-12-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002382846) αίτημα προέγκρισης
ανάληψης υποχρέωσης.
3.2 Το με αρ. πρωτ. 215460/ΓΓ1/07-12-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002382488) αίτημα προέγκρισης
ανάληψης υποχρέωσης.
3.3 Την με αρ. πρωτ. 2/45136/0026/01-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ) εγκύκλιο «Παροχή
οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών».
3.4 Το με αρ. πρωτ. 218574/Κ1/12-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Κολλεγίων, της
Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης.
3.5 Τα από 23-11-2017 και 03-01-2018 Υ.Σ. του Τμήματος Β΄, της Διεύθυνσης Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων.
4. Την ανάγκη προμήθειας έντυπου υλικού, στο πλαίσιο διενέργειας α) των Εξετάσεων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και β) των Εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς
γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού
πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), για τα έτη 2018, 2019 και 2020, εφόσον ενεργοποιηθεί η
αντίστοιχη δυνατότητα,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σε ευρώ (€), με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά
τμήμα, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για την επιλογή αναδόχου/-ων για την προμήθεια
εντύπων για τη διενέργεια των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
(ΚΠΓ) και των Εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο
Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), για το
έτος 2018, 2019 και 2020, εφόσον ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα, όπως αυτά
αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας
202.867,08€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 251.555,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και των
δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής. Αναλυτικά:
Α. Τμήματα 1, 2 και 3 του Πίνακα Α.1: Έντυπο υλικό για τις ανάγκες των εξετάσεων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), για τα έτη 2018, 2019
Αφορούν στην προμήθεια έντυπου υλικού, για τις ανάγκες των εξετάσεων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), έκαστου έτους, ήτοι για την εξεταστική
περίοδο Μαΐου, με 15 κατηγορίες εξέτασης ανά γλώσσα και επίπεδο και συγκεκριμένα:
Για το επίπεδο Α σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική,
Για το επίπεδο Β σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική,
Για το επίπεδο Γ σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική
5
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και την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου με 12 κατηγορίες εξέτασης ανά γλώσσα και
επίπεδο και συγκεκριμένα:
Για το επίπεδο Β σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική,
Για το επίπεδο Γ σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική,
Για το επίπεδο Γ1 με δοκιμασία στην Τουρκική γλώσσα).
Β. Τμήμα 4 του Πίνακα Α.1: Έντυπο υλικό για τις ανάγκες των εξετάσεων πιστοποίησης
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας
και ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), για τα έτη 2018, 2019
Αφορά στην προμήθεια έντυπου υλικού, για τις ανάγκες των εξετάσεων πιστοποίησης
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και
ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.), περιόδων 1ου και 2ου εξαμήνου έκαστου έτους.
2. Από την παρούσα διακήρυξη θα συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό
φορέα ανά τμήμα. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι
συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο (εκτελεστικές συμβάσεις)
ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι οικονομικοί φορείς
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, δύο, τρία ή και όλα τα τμήματα της
Διακήρυξης.
3. Ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Α΄, Β΄,
Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ της παρούσας διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της:
Αναθέτουσα αρχή και αντικείμενο συμφωνίας-πλαίσιο
Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής
Διενέργεια διαδικασίας - αξιολόγηση προσφορών
Γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο
Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακες συμμόρφωσης
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών
Σχέδια συμβάσεων
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD)

Παράρτημα Α΄
Παράρτημα Β΄
Παράρτημα Γ΄
Παράρτημα Δ΄
Παράρτημα Ε΄
Παράρτημα ΣΤ΄
Παράρτημα Ζ΄
Παράρτημα Η΄

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από ελάχιστη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, σύμφωνα με τις
παρ. 1 και 4, του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
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υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (στο εξής ονομαζόμενη, για
λόγους συντομίας, στην παρούσα διακήρυξη ως ψηφιακή υπογραφή), το οποίο χορηγήθηκε
από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της
Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄).
6. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν την προσφορά τους στους αντίστοιχους
(υπο)διαγωνισμούς στο Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ), ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα που
επιθυμούν να προσφέρουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β΄ και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης. Οι Αύξοντες Αριθμοί (Α/Α)
Συστήματος αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.1, του Παραρτήματος Α΄.
7. Η προσφορά για κάθε διαγωνισμό στο Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) θα αφορά στο σύνολο των
ζητούμενων ειδών κάθε τμήματος. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων
ειδών του τμήματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η 05η Φεβρουαρίου 2018,
ημέρα Δευτέρα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 05η Μαρτίου 2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00 (03:00μ.μ.). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
9. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στo άρθρο 37, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και στο άρθρο 9 της Υ.Α.
56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄).
10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 09η
Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 (09:30π.μ.) στο κτίριο του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, T.K. 151 80
Μαρούσι), από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή
αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). Η ηλεκτρονική
διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στα άρθρα Γ.1 και
Γ.2, του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.
11. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης (προκήρυξη) έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στις 01-02-2018, με αριθμό προκήρυξης σύμβασης: 2018/S
024-050466.
12. Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματά της (που αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη αυτής), αναρτάται και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ή
ΚΗΜΔΗΣ)
στην
ηλεκτρονική
Διεύθυνση
7
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Καταναλωτή.

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

και Προστασίας

13. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης από τις 05-02-2018 στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: www.minedu.gov.gr
(ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn)
14. Η Διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της και τα ενδεικτικά δείγματα διατίθεται από το
γραφείο 2039 (Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής
Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων/ Τμήμα Α΄, κτίριο ΥΠ.Π.Ε.Θ., οδός Ανδρέα Παπανδρέου
37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: κος Αντώνης
Αλικιώτης, τηλ.: 210 3443252, email: aalikiotis@minedu.gov.gr, κος Γαβριήλ Βουρβαχάκης,
τηλ.: 210 3442370, email: gvourvachakis@minedu.gov.gr, φαξ: 210 3442365). Τα ενδεικτικά
δείγματα του δεύτερου είδους του τμήματος 2 και του μοναδικού είδους του τμήματος 3
διατίθενται μόνο για επίδειξη.
15. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως σύμφωνα με την υποπαράγραφο Β.4.2.3 του Παραρτήματος
Β΄, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών,
Δικτυακών Υποδομών Υπ.Π.Ε.Θ.
Μαρία Δόκου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική διανομή
1. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/ Τμήμα Β΄
3. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης/ Τμήμα Κολλεγίων
4. Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων/
Τμήμα Α΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Αναθέτουσα αρχή και αντικείμενο
συμφωνίας-πλαίσιο
Α.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Επωνυμία

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ,
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
ΜΑΡΟΥΣΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
151 80
ΕΛΛΑΔΑ
EL301/ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
2103443252
2103442365
aalikiotis@minedu.gov.gr
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ
http://www.minedu.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση/ Υποτομέα
Κεντρικής Διοίκησης.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η Εκπαίδευση, σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

Α.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Α.2.1 Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στη
συμφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

Α.2.2. Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διαδικασίας σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο είναι
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη δαπάνη να βαρύνει τις πιστώσεις του
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προϋπολογισμού του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οικονομικών ετών 2018, 2019 και
προαιρετικά 2020 και συγκεκριμένα:
τον Κ.Α.Ε. 0843, του Ειδικού Φορέα 19-110, για τα Τμήματα 1 έως 3 και
τον Κ.Α.Ε. 5277, του Ειδικού Φορέα 19-640, για το Τμήμα 4.

Α.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
συμφωνίας-πλαίσιο
Α.3.1: Φυσικό αντικείμενο διαγωνισμού
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια εντύπων για
τη διενέργεια των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και των
Εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τα έτη 2018,
2019 και 2020, εφόσον ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους στο
Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ), στους αντίστοιχους συστημικούς διαγωνισμούς του Πίνακα Α.1 του παρόντος
παραρτήματος, για ένα ή και περισσότερα τμήματα. Οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε τμήματος
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας Διακήρυξης. Η προσφορά θα αφορά
στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ειδών κάθε τμήματος. Προσφορά που δεν καλύπτει
το σύνολο των προκηρυχθείσας ποσότητας των ζητούμενων ειδών του τμήματος, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Τα τμήματα του διαγωνισμού εμφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα Α.1 του παρόντος
παραρτήματος.
Α.3.1.1 Τμήματα 1-3 του Πίνακα Α.1: Έντυπο υλικό για τις ανάγκες των εξετάσεων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), για τα έτη 2018, 2019
Αφορούν στην προμήθεια έντυπου υλικού, για τις ανάγκες των εξετάσεων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), έκαστου έτους, ήτοι για την εξεταστική περίοδο Μαΐου με
15 κατηγορίες εξέτασης ανά γλώσσα και επίπεδο και συγκεκριμένα:
Για το επίπεδο Α σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική,
Για το επίπεδο Β σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική,
Για το επίπεδο Γ σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική
και την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου με 12 κατηγορίες εξέτασης ανά γλώσσα και επίπεδο και
συγκεκριμένα:
Για το επίπεδο Β σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική,
Για το επίπεδο Γ σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική,
10
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Για το επίπεδο Γ1 με δοκιμασία στην Τουρκική γλώσσα.

Α.3.1.2 Τμήμα 4 του Πίνακα Α.1: Έντυπο υλικό για τις ανάγκες των εξετάσεων πιστοποίησης
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και
ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»)
Αφορά στην προμήθεια έντυπου υλικού, για τις ανάγκες των εξετάσεων πιστοποίησης
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και
ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.), 1ου και 2ου εξαμήνου έκαστου έτους.
Α.3.1.3 Δικαιώματα προαίρεσης για τα τμήματα 1, 2, 3 και 4 του διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όπου απαιτηθεί, αύξηση ή μείωση
της συνολικής ποσότητας των εντύπων μέχρι 30% ανά είδος τμήματος και εξεταστική περίοδο για
τα τμήματα 1, 2, 3 και 4. Η τυχόν αύξηση ή η μείωση της απαιτούμενης ποσότητας συναρτάται
από τον αριθμό των διαγωνιζομένων. Στην περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρω δικαιώματος, η
τιμή ανά τεμάχιο θα παραμένει ίδια με αυτή της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου.
Επίσης η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ειδικά για το είδος 1 του
τμήματος 2, για όποια εξεταστική περίοδο απαιτηθεί, την αύξηση του αριθμού σελίδων από 12
σε 16 (ποσοστό αύξησης σελίδων 33%), με αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση της τιμής ανά τεμάχιο
σε σχέση με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
Η ενεργοποίηση των ανωτέρω δύο (2) δικαιωμάτων θα πραγματοποιείται απευθείας με
την ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο κάθε τμήματος για την
υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με το
άρθρο Γ.5 της παρούσα διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της διάρκειας της
συμφωνίας-πλαίσιο για οποιοδήποτε από τα τέσσερα τμήματα του διαγωνισμού, με τις ίδιες
τεχνικές προδιαγραφές και με τίμημα αντίστοιχο με αυτό της συναφθείσας συμφωνίας-πλαίσιο
(ετήσιο αντίτιμο). Για την ενεργοποίηση του ανωτέρω δικαιώματος, η αναθέτουσα αρχή εκδίδει
απόφαση επέκτασης της συμφωνίας-πλαίσιο ανά τμήμα και ενημερώνει εγγράφως τον/τους
ανάδοχο/-ους ένα (1) μήνα πριν την λήξη της. Με την επέκταση της αρχικής συμφωνίας-πλαίσιο
θα προσκομιστεί από τον/τους ανάδοχο/-ους εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συμφωνίαςπλαίσιο, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Β.1.5.2 της παρούσας διακήρυξης.
Α.3.1.4 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο - εκτελεστικών συμβάσεων
Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, δεδομένου του ότι αφορά στις εξετάσεις του ΚΠΓ και
της «Ελληνομάθειας» του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον ενεργοποιηθεί η
δυνατότητα ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και τις 31-12-2019, με δυνατότητα επέκτασης
έως και τις 31-12-2020.
Η διάρκεια κάθε εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την
παράδοση από τον Ανάδοχο του συνόλου της ποσότητας των ειδών για την εξεταστική περίοδο
που αφορά.
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Α.3.2: Προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των τμημάτων του διαγωνισμού ανέρχεται,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης της υποπαραγράφου Α.3.1.3 και της
δυνατότητας επέκτασης διάρκειας της υποπαραγράφου Α.3.1.4, σε 202.867,08€ πλέον Φ.Π.Α.
24% ή 251.555,19€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με ισόποση κατανομή ανά έτος (ήτοι
67.622,36€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 83.851,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) όπως αναλυτικά
περιγράφεται στον παρακάτω Πίνακα Α.1. Η προϋπολογισθείσα ποσότητα των εντύπων ανά έτος
και εξεταστική αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα Ε΄.
Πίνακας Α.1: Συνολικός Προϋπολογισμός - Προϋπολογισμός Τμημάτων (χωρίς τα δικαιώματα
προαίρεσης της υποπαραγράφου Α.3.1.3)

Α/Α
(ΕΣΗΔΗΣ)

52206

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ (2018,
2019) ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%
(σε €)

1

Είδος 1: Τετράδια, με
ένθετο βαθμολόγιο OMR,
για τις εξετάσεις ΚΠΓ
(CPV: 22830000-7,
79810000-5)
Είδος 2: Απαντητικά
έντυπα OMR Ενότητας 1,
για τις εξετάσεις ΚΠΓ
(CPV: 22822000-8,
79810000-5)
Είδος 3: Απαντητικά
έντυπα OMR Ενότητας 3,
για τις εξετάσεις ΚΠΓ
(CPV: 22822000-8,
79810000-5)
Είδος 4: Απαντητικά
έντυπα OMR Ενότητας 4,
για τις εξετάσεις ΚΠΓ
(CPV: 22822000-8,
79810000-5)
Είδος 5: Αυτοκόλλητες
ετικέτες με barcode και
στοιχεία των
υποψηφίων, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
(CPV: 30199761-2,
30192800-9, 79810000-5)
Είδος 6: Αυτοκόλλητες
ετικέτες για τα εξώφυλλα
των τετραδίων, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
(CPV: 30192800-9,
79810000-5)

49.054,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (2018,
2019)
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. 24% (σε €)

60.827,46
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Α/Α
(ΕΣΗΔΗΣ)

52213

ΤΜΗΜΑ

2

52215

3

52217

4

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Είδος 7: Αυτοκόλλητες
ετικέτες με barcode και
στοιχεία του απαντητικού
εντύπου, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
(CPV: 30199761-2,
30192800-9, 79810000-5)
Είδος 1: Τευχίδια
προφορικής εξέτασης
υποψηφίων, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
(CPV: 22822000-8,
79810000-5)
Είδος 2: Πρόχειρα
Βαθμολόγια εξεταστών
προφορικού λόγου, για
τις εξετάσεις ΚΠΓ
(CPV: 22822000-8,
79810000-5)
Είδος 1: Πιστοποιητικά
επιτυχόντων, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
(CPV: 22822000-8,
79810000-5)
Είδος 1: Τετράδια
γραπτών εξετάσεων, για
τις εξετάσεις
«Ελληνομάθειας»
(CPV: 22822000-8,
79810000-5)
Είδος 2: Τετράδια
προφορικών εξετάσεων,
για τις εξετάσεις
«Ελληνομάθειας»
(CPV: 22822000-8,
79810000-5)
Είδος 3: Τετράδια λύσεων
προφορικών εξετάσεων,
για τις εξετάσεις
«Ελληνομάθειας»
(CPV: 22822000-8,
79810000-5)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ (2018,
2019) ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%
(σε €)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (2018,
2019)
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. 24% (σε €)

15.844,96

19.647,75

22.320,00

27.676,80

12.200,00

15.128,00

99.419,36

123.280,01
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Α.4 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης συμφωνίαςπλαίσιο
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
Α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ, του Προσαρτήματος Α, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
Β) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των
εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν,
Γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Ο Ανάδοχος της προμήθειας των ειδών του τμήματος 1 αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη
για την ορθή ανάγνωση των εντύπων από τους οπτικούς αναγνώστες OMR του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στο
βαθμό που του αναλογεί.
Ο Ανάδοχος της προμήθειας των ειδών του τμήματος 2, οφείλει να προσκομίσει με την
υπογραφή κάθε εκτελεστικής σύμβασης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75 Α΄), με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, περί μη συμμετοχής ως υποψηφίου κανενός εκ
των εμπλεκομένων στην εκτύπωση των τευχιδίων προφορικής εξέτασης ή συγγενικού τους
προσώπου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού, στις αντίστοιχες εξετάσεις ΚΠΓ,
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο
Ανάδοχος αποδέχεται ως αναπόσπαστο τον όρο της σύμβασης περί ποινικής ρήτρας
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), σε περίπτωση διαρροής των θεμάτων προφορικής
εξέτασης των εξετάσεων του ΚΠΓ, με αποδεδειγμένη δική του υπαιτιότητα.
Ο Ανάδοχος της προμήθειας των ειδών του τμήματος 4 οφείλει να προσκομίσει με την
υπογραφή κάθε εκτελεστικής σύμβασης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 75 Α΄), με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, περί μη συμμετοχής ως υποψηφίου κανενός εκ
των εμπλεκομένων στην εκτύπωση των εντύπων εξέτασης ή συγγενικού τους προσώπου εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού, στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης επαρκούς
γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού
πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Με την υπογραφή
της σύμβασης, ο Ανάδοχος αποδέχεται ως αναπόσπαστο τον όρο της Σύμβασης περί ποινικής
ρήτρας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), σε περίπτωση διαρροής των θεμάτων των
εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού με αποδεδειγμένη δική του υπαιτιότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής
Β.1 Γενικές πληροφορίες
Β.1.1 Έγγραφα της σύμβασης/ συμφωνίας-πλαίσιο
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14, της παρ. 1, του άρθρου 2, του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
Α) Η αριθ. 2018/S 024-050466 προκήρυξη σύμβασης του διαγωνισμού, όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Β) η παρούσα διακήρυξη με όλα τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της,
Γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
Δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω και της διαδικασίας, ειδικά για τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, δυνάμει της παρ. 2, του άρθρου 67, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

Β.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
συμφωνίας-πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της διατίθεται και σε έντυπη μορφή δωρεάν από το
γραφείο 2039 (Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής
Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων/ Τμήμα Α΄, κτίριο ΥΠ.Π.Ε.Θ., οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας μπορεί να παραλάβει τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, με εντολή του σε
ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής του, με χρέωση του παραλήπτη και χωρίς η αναθέτουσα
αρχή να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Β.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 2, του
άρθρου 67, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Απαραίτητα το ηλεκτρονικό
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, με χρήση
ψηφιακής υπογραφής, από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Αιτήματα παροχής
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διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δε θα εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
Β) όταν τα έγγραφα της συμφωνίας-πλαίσιο υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Β.1.4 Γλώσσα διαδικασίας
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961, που κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α΄).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική
υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπό οικονομικό φορέα με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα «Apostille» σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05ης-10-1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και
οποτεδήποτε απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας διαδικασίας σύναψης
συμφωνίας-πλαίσιο και ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης και των εκτελεστικών συμβάσεων,
διερμηνεία ή μετάφραση από ή/ και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του αναδόχου με την
Αναθέτουσα Αρχή, αυτές θα εξασφαλίζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

Β.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές) των υποπαραγράφων Β.1.5.1, Β.1.5.2 και Β.1.5.3
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφο νται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Στην περίπτωση που οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα, αυτές θα
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα του Παραρτήματος ΣΤ΄. Στην περίπτωση
κατάθεσης στην αναθέτουσα αρχή γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, αυτό θα είναι σύμφωνα με τον τύπο που ορίζουν ειδικές
διατάξεις για αυτό.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική
Γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και επικύρωση από την Αρμόδια Αρχή.
Β.1.5.1 Εγγύηση συμμετοχής
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
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ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου Β.4.5 της παρούσας διακήρυξης,
αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφο ράς,
να ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα άρθρα 73 έως 78, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα στα έγγραφα της συμφωνίας-πλαίσιο δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για την υπογραφή της.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
Α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
Β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών και
Γ) για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, στην περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα
παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
Β.1.5.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη
συμφωνία-πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν για την υπογραφή της
συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την περιπτ. γ, της παρ. 1, του
άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο του/των αντίστοιχου/-ων τμήματος/των, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο κατά το άρθρο 132, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α..
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Β.1.5.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής συμφωνίας-πλαίσιο.
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Σε περίπτωση ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους
ολοκλήρωσής της.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύονται ισόποσα και
αναλογικά κατ’ έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.
Β.1.5.3 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων
Για την υπογραφή κάθε εκτελεστικής σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με την περιπτ. β, της παρ. 1, του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147 Α΄), το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής
σύμβασης του/των αντίστοιχου/-ων τμήματος/-των, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης, με ισχύ τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά από την
καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ειδών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικής σύμβασης καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει και υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του Αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Β.1.5.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτελεστικής σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι
πλήρους εκτέλεσής της.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική παραλαβή
των υπό προμήθεια ειδών.

Β.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
Β.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφές με το αντικείμενο των υπό προμήθεια υπηρεσιών
και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4, του
άρθρου 19, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός νομικού ή
φυσικού προσώπου με περισσότερες από μία προσφορές ανά τμήμα.

Β.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της
περιπτ. α, παρ. 1, του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), καθώς και της υποπαραγράφου
Β.1.5.1 της παρούσας διακήρυξης, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της
συμφωνίας-πλαίσιο πλέον Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, του/των προσφερόμενου/-ων
τμήματος/-ων.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου Β.4.5 της παρούσας διακήρυξης,
ήτοι μέχρι 05-10-2018, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Διευκρινίζεται επιπλέον ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να
καταθέσουν είτε μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής ενιαία για όλα τα τμήματα για τα οποία
υποβάλλουν προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται/-ονται ο/οι αριθμός/οί του/των
προσφερόμενου/-ων τμήματος/-ων, είτε ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής για
κάθε προσφερόμενο τμήμα για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Ομοίως και για το
γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στον παρακάτω πίνακα Β.1, παρουσιάζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά
εγγυήσεων συμμετοχής για τα τμήματα του διαγωνισμού:
Πίνακας Β.1: Ποσό εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα

Α/Α
(ΕΣΗΔΗΣ)

52206

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ (2018,
2019) ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%
(σε €)

1

Είδος 1: Τετράδια, με
ένθετο βαθμολόγιο OMR,
για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 2: Απαντητικά
έντυπα OMR Ενότητας 1,
για τις εξετάσεις ΚΠΓ

49.054,40

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε €)

981,09
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Α/Α
(ΕΣΗΔΗΣ)

ΤΜΗΜΑ

52213

2

52215

3

52217

4

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Είδος 3: Απαντητικά
έντυπα OMR Ενότητας 3,
για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 4: Απαντητικά
έντυπα OMR Ενότητας 4,
για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 5: Αυτοκόλλητες
ετικέτες με barcode και
στοιχεία των
υποψηφίων, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 6: Αυτοκόλλητες
ετικέτες για τα εξώφυλλα
των τετραδίων, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 7: Αυτοκόλλητες
ετικέτες με barcode και
στοιχεία του απαντητικού
εντύπου, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 1: Τευχίδια
προφορικής εξέτασης
υποψηφίων, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 2: Πρόχειρα
Βαθμολόγια εξεταστών
προφορικού λόγου, για
τις εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 1: Πιστοποιητικά
επιτυχόντων, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 1: Τετράδια
γραπτών εξετάσεων, για
τις εξετάσεις
«Ελληνομάθειας»
Είδος 2: Τετράδια
προφορικών εξετάσεων,
για τις εξετάσεις
«Ελληνομάθειας»
Είδος 3: Τετράδια λύσεων
προφορικών εξετάσεων,
για τις εξετάσεις
«Ελληνομάθειας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ (2018,
2019) ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%
(σε €)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε €)

15.844,96

316,90

22.320,00

446,40

12.200,00

244,00
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Β.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται
για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Β.2.3.1: Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο.
15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (A' 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Οι
ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν:
Α) σε όλους τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.),
22
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Β) στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
Γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
Δ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), στο φυσικό πρόσωπο,
Ε) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, σε όλους τους συμμετέχοντες στο
διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανό του ή σε όσους έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
ΣΤ) επιπλέον των αναφερόμενων υπόχρεων των περιπτώσεων (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε), σε
όλα τα επιπλέον πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται ή απαιτείται η σύμπραξή τους από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να υπογράφουν έγγραφα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό,
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων της προσφοράς και της συμφωνίας-πλαίσιο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
Β.2.3.2: Εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Εάν 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
(β) έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (266 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Β.2.3.3: Εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2, του άρθρου 18, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄),
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(β) τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
(δ) μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(ε) μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 48, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,
(ζ) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α΄),
(η) επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
B.2.3.4 Όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του είτε πριν είτε κατά
τη διαδικασία ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
Β.2.3.5 Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο (διαγωνισμό).
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Β.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI, του Προσαρτήματος Α΄,
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ,
ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.

Β.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει τη χρηματοοικονομική
επάρκεια που να του διασφαλίζει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το αντικείμενο του/των
τμήματος/-ων της παρούσας διαδικασίας σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για το/τα οποίο/-α
συμμετέχει.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες
οικονομικές χρήσεις, ήτοι για τα έτη 2014, 2015 και 2016, μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του
αναφερόμενου στον Πίνακα Α.1 προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., του/των τμήματος/-ων για το/τα
οποίο/-α συμμετέχει.

Β.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να έχουν υπογράψει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, αναλόγου φύσεως με τα αντικείμενα του
διαγωνισμού.

Β.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου Β.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου Β.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄, του Μέρους
25

ΑΔΑ: 9ΕΒ74653ΠΣ-ΝΜΕ

18PROC002627506 2018-02-05

ΙΙ, του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Β.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Β.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δε βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου Β.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων Β.2.4, Β.2.5, Β.2.6 και Β.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από τις παρ. 1 και 3, του
άρθρου 79, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα διακήρυξη Παράρτημα Η΄ , το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Το ΕΕΕΣ
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2, του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες του Παραρτήματος Η΄ της παρούσας.
Η υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Β.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους Β.2.1 έως Β.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
συμφωνίας-πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 105, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό Β.2.7 της παρούσας διακήρυξης, οι
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου Β.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι Β.2.4 έως
και Β.2.6).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των υποπαραγράφων Β.2.3.1, Β.2.3.2 και Β.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει
τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και συμπληρώνεται με ευθύνη του
οικονομικού φορέα (με αναγραφή συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο Διαδίκτυο).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και
αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Β.2.3, οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.
Για την υποπαράγραφο Β.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση προσκόμισης αναλυτικά αφορά:
Α) σε όλους τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.),
Β) στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
Γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
Δ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), στο φυσικό πρόσωπο,
Ε) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, σε όλους τους συμμετέχοντες στο
διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανό του ή σε όσους έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
ΣΤ) επιπλέον των αναφερόμενων υπόχρεων των περιπτώσεων (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε), σε
όλα τα επιπλέον πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται ή απαιτείται η σύμπραξή τους από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να υπογράφουν έγγραφα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό,
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων της προσφοράς και της συμφωνίας-πλαίσιο.
Το/τα ανωτέρω δικαιολογητικό/-ά, πρέπει να φέρει/-ουν ημερομηνία έκδοσης είτε
μεταγενέστερης της ημερομηνίας πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
άρθρου Γ.2 της παρούσας διακήρυξης, είτε έκδοσης το πολύ τριών μηνών πριν από την
ημερομηνία της πρόσκλησης αυτής.
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2.
Για την περιπτ. α΄, της υποπαραγράφου Β.2.3.2, πιστοποιητικό/-ά που εκδίδεται/-ονται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (αποδεικτικό
ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου) και στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας),
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση, σε όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλει ασφαλιστικές
εισφορές.
Κάθε δικαιολογητικό της παρούσας περίπτωσης πρέπει να αναφέρει χρονικό διάστημα
ισχύος τέτοιο ώστε να καλύπτεται υποχρεωτικά η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
3.
Για την περιπτ. β΄, της υποπαραγράφου Β.2.3.2, 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 και σε περίπτωση που αυτό δεν χορηγείται, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), ψηφιακά υπογεγραμμένη
από το νόμιμο εκπρόσωπό του, με αναφορά στις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις επιβολής
προστίμου.
4.
Για την περιπτ. β΄, της υποπαραγράφου Β.2.3.3, πιστοποιητικό/-ά που εκδίδεται/-ονται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, και το/τα οποίο/-α πιστοποιεί/-ούν
ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα
φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με εκτύπωση της καρτέλας
«Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο σύστημα Taxisnet.
Το/τα ανωτέρω δικαιολογητικό/-ά, πρέπει να φέρει/-ουν ημερομηνία έκδοσης είτε
μεταγενέστερης της ημερομηνίας πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
άρθρου Γ.2 της παρούσας διακήρυξης, είτε έκδοσης το πολύ τριών μηνών πριν από την
ημερομηνία της πρόσκλησης αυτής.
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5.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της υποπαραγράφου Β.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), ψηφιακά
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, περί του ότι δε συντρέχουν για τον οικονομικό
φορέα οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, με ημερομηνία υπογραφής
μεταγενέστερης της ημερομηνίας πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
άρθρου Γ.2 της παρούσας διακήρυξης.
6.
Για την υποπαράγραφο Β.2.3.5, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπό του, περί του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 74, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερης της
ημερομηνίας πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.2 της
παρούσας διακήρυξης.
Σημείωση: Εάν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις υποπαραγράφους Β.2.3.1, Β.2.3.2 και στην περίπτ. β΄, της υποπαραγράφου
Β.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες
αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους Β.2.3.1, Β.2.3.2 και
στην περίπτ. β΄, της υποπαραγράφου Β.2.3.3.
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου Β.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση συμφωνίας-πλαίσιο.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού.
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Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
Β.2.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση
που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, από τις οποίες να προκύπτει ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν μέσο ετήσιο κύκλο
εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι για τα έτη 2014, 2015 και 2016,
μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του αναφερόμενου στον Πίνακα Α.1 προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α., του/των τμήματος/-ων για το/τα οποίο/-α συμμετέχει. Σε περίπτωση που ο Οικονομικός
Φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων,
τότε ο μέσος όρος κύκλου εργασιών προκύπτει από τα οικονομικά έτη για τα οποία υπάρχουν
στοιχεία.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου Β.2.6, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Για τα τμήματα 1, 2, 3 και 4:
Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός της τελευταίας
τριετίας, συγκεκριμένου τύπου με το παρόν συμβατικό αντικείμενο, με αναφορά του αντίστοιχου
ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται
από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
1.
Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του προσφέροντα οικονομικού φορέα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/-α που
δεσμεύει/-ουν νόμιμα την εταιρία κατά την υποβολή προσφοράς, κατά την περίοδο διενέργειας
του διαγωνισμού και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου/ων εκπροσώπου/-ων.
2.
Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων, βεβαίωση έναρξης από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Για την περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο Β.2.8, προσκομίζει:
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Σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 19, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Επιπλέον προσκομίζουν:
1.
Δήλωση όλων των μελών της ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, ψηφιακά
υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους των μελών αυτής ή από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς,
καθώς και ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Στην εν λόγω δήλωση
επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των μελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε
περίπτωση που τους ανατεθεί η συμφωνία-πλαίσιο, υπό τους κατωτέρω όρους:
Α) Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της προμήθειας,
Β) Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού
εγγράφου, θα αναφέρεται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος,
Γ) Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού
διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
2.
Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης, του προσώπου που υπογράφει ή και
υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/ και είναι
παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της
ένωσης ή της κοινοπραξίας.
3.
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας, από το οποίο
προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία και τη
συμμετοχή του μέλους στο διαγωνισμό.

Β.3 Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού - ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), ανά τμήμα του διαγωνισμού.

Β.4 Κατάρτιση - υποβολή προσφορών
Β.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
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Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ε΄, της
παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά
τμήμα, όπως αυτά αναλύονται στην παρούσα διακήρυξη.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Β.4.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Β.4.2.1 Ηλεκτρονική διαδικασία
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στα άρθρα 36 και 37, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τις διατάξεις της
Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) 56902/215/17 (ΦΕΚ 1924 Β΄).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/17 (ΦΕΚ 1924 Β΄) και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5, της ίδιας Υ.Α. (ψηφιακή υπογραφή).
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και το άρθρο 9, της ως άνω Υ.Α..
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»,
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα διακήρυξη.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21, του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄). Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
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απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου τύπου PDF (το οποίο θα
υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου
PDF. Επίσης υποβάλλονται και επιπλέον δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, με ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τις παραγράφους Β.4.3 και Β.4.4.
Β.4.2.2 Υποβολή ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» - κατάθεση έντυπων δικαιολογητικών
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου PDF και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή απορρίψεως, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή,
σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄). Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δε φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν.
4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων. Στον έντυπο φάκελο, συνίσταται να εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία:
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«Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός
τηλεομοιοτυπίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
για την επιλογή αναδόχου/-ων, για την προμήθεια έντυπου υλικού, για τις ανάγκες α) των
Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και β) των Εξετάσεων
πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τα έτη 2018, 2019 και
2020, εφόσον ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα.
Αριθ. Πρωτ.: 17005/ΓΓ1/01-02-2018
Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία
Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και
Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων Τμήμα Α΄ Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: Παρασκευή, 09-03-2018 και ώρα 09:30π.μ.
«Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή»
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Β.4.2.3 Συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ζητήσουν εγκαίρως
συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 67, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και την παράγραφο Β.1.3 της παρούσας διακήρυξης, σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, αυτές παρέχονται, το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών,
ήτοι το αργότερο έως τις 28-02-2018.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που παρέχεται
από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από
τους εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα
σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.4 της παρούσας διακήρυξης, εντός των προθεσμιών που
καθορίζονται παραπάνω και απευθύνονται προς την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή δεν
θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο διαφορετικό από τον ως άνω
προδιαγεγραμμένο.
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Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, σχετικά με τους όρους της διακήρυξης.
Β.4.2.4 Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων εγγράφων
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
εγγράφων διευκρινίζονται τα εξής:
Α) Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτ. α΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄). Σημειώνεται ότι η παραπάνω
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων
αντιγράφων.
Β) Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από
την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περίπτ. β΄, της παρ. 2, του άρθρου 36, του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ
208 Α΄). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (ενδεικτικά, στην αγγλική γλώσσα), χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Γ) Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. β΄,
της παρ. 2, του άρθρου 36, του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ 208 Α΄), καθώς και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτ. α΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄).
Δ) Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.

35

ΑΔΑ: 9ΕΒ74653ΠΣ-ΝΜΕ

18PROC002627506 2018-02-05

Β.4.3 Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»
Β.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία οικονομικών φορέων και τα οποία υποβάλλονται, επί ποινή απόρριψης, ηλεκτρονικά
στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
περιλαμβάνουν:
1.
Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72, του Ν.4412/2016, τις
παραγράφους Β.1.5 και Β.2.2 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος ΣΤ΄. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα
οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου PDF και προσκομίζεται από αυτόν στην
αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρείς (3)
εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Β.4.2.2 της
παρούσας διακήρυξης.
2.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται, στις παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), την υποπαράγραφο Β.2.9.1 και το παράρτημα Η΄ της
παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
και συγκεκριμένα στο δικτυακό τόπο των ηλεκτρονικών διαγωνισμών με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
47513 (τμήμα 1), 47524 (τμήμα 2), 47527 (τμήμα 3) και 47528 (τμήμα 4) και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα παρούσας της διακήρυξης. Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου Η.4.2. Σε περίπτωση που
οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά σε παραπάνω από ένα τμήμα, καταθέτει το ίδιο ΕΕΕΣ
σε κάθε ηλεκτρονικό διαγωνισμό του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Η υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την ψηφιακή υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Β.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικών
φορέων θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει τα παρακάτω
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται, επί ποινή απόρριψης, ηλεκτρονικά στον
(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
Το παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο τεχνικής προσφοράς,
τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού
φορέα. Η σύνταξή του πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
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φόρμα του συστήματος, στο χώρο του ηλεκτρονικού/-ών (υπο)διαγωνισμού/-ών του/των
αντίστοιχου/-ων τμήματος/-των του διαγωνισμού στο/στα οποίο/-α συμμετέχει.
Τεχνική περιγραφή, σε αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
Παραρτήματος Ε΄. Υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται/-ονται ο/οι πίνακας/-κες συμμόρφωσης του
άρθρου Ε.1, του Παραρτήματος Ε΄, συμπληρωμένος/-οι και υπογεγραμμένος/-οι, για το τμήμα/τα του διαγωνισμού για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το
τμήμα της συμφωνίας-πλαίσιο που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, εφόσον καταφύγουν στη δυνατότητα
αυτή.
Δήλωση Χρόνου ισχύος προσφοράς, σε αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο Β.4.5
του Παραρτήματος Β΄, της παρούσας διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως
αυτή αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.
Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η τεχνική
προσφορά υποβάλλεται και υπογράφεται ψηφιακά είτε από όλα τα μέλη της ή από εκπρόσωπό
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Σημειώνεται πως η τεχνική προσφορά χρησιμοποιείται μόνο για τον αποκλεισμό
προσφορών που δεν τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της διακήρυξης και όχι για την τελική
κατάταξη του υποψηφίου.

Β.4.4 Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»
H οικονομική προσφορά των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικών
φορέων υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως, ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και περιλαμβάνει:
Το παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο οικονομικής προσφοράς,
τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού
φορέα. Η σύνταξή του πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος, στο χώρο του ηλεκτρονικού/-ών (υπο)διαγωνισμού/-ών του/των
αντίστοιχου/-ων τμήματος/-των του διαγωνισμού στο/στα οποίο/-α συμμετέχει. Θα
συμπληρώνεται η τελική προσφερόμενη τιμή τμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. 24%, για το οποίο ο
οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ
και σε συνάρτηση με τον πίνακα Α.1, του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας διακήρυξης, με
ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, για το σύνολο της ποσότητας αναφοράς για τα έτη 2018
και 2019 των υπό προμήθεια εντύπων για το αντίστοιχο τμήμα, σύμφωνα και με τους
παρακάτω πίνακες κοστολόγησης.
Για όλα τα τμήματα του παρόντος διαγωνισμού, τους παρακάτω πίνακες κοστολόγησης
των υπό προμήθεια ειδών:
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Πίνακας Β.2: Πίνακας κοστολόγησης τμήματος 1

Α/Α

1
2
3
4
5

6

7

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

Είδος 1.1: Τετράδια, με ένθετο
βαθμολόγιο OMR, για τις εξετάσεις
ΚΠΓ
Είδος 1.2: Απαντητικά έντυπα OMR
(ενότητας 1), για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 1.3: Απαντητικά έντυπα OMR
(ενότητας 3), για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 1.4: Απαντητικά έντυπα OMR
(ενότητας 4), για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 1.5: Αυτοκόλλητες ετικέτες
με barcode και στοιχεία των
υποψηφίων, για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 1.6: Αυτοκόλλητες ετικέτες
για τα εξώφυλλα των τετραδίων,
για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 1.7: Αυτοκόλλητες ετικέτες
με barcode και στοιχεία του
απαντητικού εντύπου, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΤΩΝ 2018,
2019

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%
(σε €)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΩΝ 2018, 2019,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. 24% (σε €)

34.000
34.000
34.000
34.000
11.000

3.000

10.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 2019, ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 2019,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%:

Πίνακας Β.3: Πίνακας κοστολόγησης τμήματος 2

Α/Α

1

2

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

Είδος 2.1: Δωδεκασέλιδα έντυπα
προφορικής εξέτασης υποψηφίων,
για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Είδος 2.2: Πρόχειρο Βαθμολόγιο
εξεταστών προφορικού λόγου για
τις εξετάσεις ΚΠΓ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΤΩΝ 2018,
2019

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%
(σε €)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΩΝ 2018, 2019,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. 24% (σε €)

15.000

3.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 2019, ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 2019,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%:

38

ΑΔΑ: 9ΕΒ74653ΠΣ-ΝΜΕ

18PROC002627506 2018-02-05

Πίνακας Β.4: Πίνακας κοστολόγησης τμήματος 3

Α/Α

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΤΩΝ 2018,
2019

1

Είδος 1: Πιστοποιητικά
επιτυχόντων, για τις εξετάσεις ΚΠΓ

30.000

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%
(σε €)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΩΝ 2018, 2019,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. 24% (σε €)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 2019, ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 2019,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%:

Πίνακας Β.5: Πίνακας κοστολόγησης τμήματος 4

Α/Α

1

2

3

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4

Είδος 1: Τετράδια γραπτών
εξετάσεων, για τις εξετάσεις
Ελληνομάθειας
Είδος 2: Τετράδια προφορικών
εξετάσεων, για τις εξετάσεις
Ελληνομάθειας
Είδος 3: Τετράδια λύσεων
προφορικών εξετάσεων, για τις
εξετάσεις Ελληνομάθειας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΤΩΝ 2018,
2019

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%
(σε €)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΩΝ 2018, 2019,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. 24% (σε €)

4.000

800

800

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 2019, ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 2019,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%:

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την προμήθεια των ειδών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης.
Σημειώνεται πως στο τελικό παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο,
εμφανίζονται αυτόματα η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους, καθώς
και η συνολική προσφερόμενη τιμή για το τμήμα πλέον και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ως απαράδεκτη θα απορρίπτεται προσφορά στην οποία:
Α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
Β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4, του
άρθρου 102, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄),
Γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται η
προσφορά,
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Δ) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίνεται για το σύνολο της
ζητούμενης ποσότητας ειδών ή και παρεχόμενων υπηρεσιών, του τμήματος για το οποίο
υποβάλλεται η προσφορά και
Ε) θέτει όρο αναπροσαρμογής.
Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οικονομική
προσφορά υποβάλλεται και υπογράφεται ψηφιακά είτε από όλα τα μέλη της ή από εκπρόσωπό
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Β.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο ή δεν
ορίζει καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α΄) και την παράγραφο Β.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους
και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Β.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει ως απαράδεκτη, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται στα άρθρα 92 έως 100 και 102 έως 104, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), καθώς και στην
παρούσα διακήρυξη και συγκεκριμένα στις παραγράφους Β.4.1 έως Β.4.5 και στο άρθρο Γ.2,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο
102, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και την παράγραφο Γ.1.1 της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 102, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και την παράγραφο Γ.1.1 της
παρούσης διακήρυξης,
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄, της παρ. 4, του άρθρου 73,
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και της περ. Γ΄, της υποπαραγράφου Β.2.3.3 της παρούσας
διακήρυξης και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της συμφωνίας-πλαίσιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Διενέργεια διαδικασίας - αξιολόγηση
προσφορών
Γ.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Γ.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης (Διενέργειας) του
διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων
των προσφορών, κατά το άρθρο 100, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), ακολουθώντας τα εξής
στάδια:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, ήτοι την 09η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 (09:30π.μ.), στο κτίριο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, T.K.
151 80 Μαρούσι),
Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή και
Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
(μειοδότη)», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Τα ανωτέρω στάδια πραγματοποιούνται για κάθε τμήμα του διαγωνισμού.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

Γ.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση
μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα
πληρούν τα ανωτέρω.
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μόνο
στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
δ) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
συμφωνίας-πλαίσιο, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν
την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄).
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής
στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο Γ.4 της παρούσας.

Γ.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον/στους προσφέροντα/-ες στον/στους
οποίο/-ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό/-ούς ανάδοχο/-ους»/ μειοδότες) και
τον/τους καλεί να υποβάλει/-ουν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδοποίησης (πρόσκλησης) σε αυτόν/-ους, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄), όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην υποπαράγραφο Β.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Β.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
Β.2.4 έως και Β.2.7 αυτής. Εφόσον υπογράφονται από τον/τους ίδιο/-ους, τα ηλεκτρονικά αρχεία
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον/τους προσωρινό/-ους ανάδοχο/-ους,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου/-ων τύπου PDF. Με την
παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον αντίστοιχο οικονομικό φορέα που τα
υπέβαλλε. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση, για όσα από αυτά
απαιτείται, από αυτόν/-ους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής τους και σε έντυπη μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη τύπου
«Δικαιολογητικά κατακύρωσης».
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του συστήματος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους Β.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και Β.2.4 έως και Β.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας
διακήρυξης.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους Β.2.4 έως και Β.2.7 της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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Γ.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄),
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο Γ.4 παρούσας διακήρυξης.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
συμφωνίας-πλαίσιο επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
Α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο Γ.4 της
παρούσας διακήρυξης βοηθημάτων και μέσων, στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
Β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου Γ.2 και μόνο στην περίπτωση της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα
από ειδική πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο κάθε τμήματος να προσέλθει για υπογραφή
του συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Γ.4 Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία
Γ.4.1 Δικαίωμα άσκησης προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
συμφωνία-πλαίσιο του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την
υποβολή των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου 372, του Βιβλίου IV, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α΄), να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα
με το άρθρο 360, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου 372, του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
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Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων
του παρόντος διαγωνισμού, εκτός από την ανωτέρω αναφερόμενη προδικαστική προσφυγή.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία
δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 362
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

Γ.4.2 Προθεσμία άσκησης προσφυγής
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με
τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Γ.4.3 Παράβολο
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον
προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50
τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) του τμήματος ή των τμημάτων
της συμφωνίας-πλαίσιο σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. Το ύψος του
παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω
κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη
διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί
έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του
παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο έντυπο προσφυγής
του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄) εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε
Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό,
φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του
ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής
προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου
σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον
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προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 363, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

Γ.4.4 Ανασταλτικό αποτέλεσμα
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο επί ποινή ακυρότητας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του
οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 364, του Ν. 4412/2016 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και στο άρθρο 6, του Π.Δ.
39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄). Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 366, του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 15, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄).

Γ.4.5 Παρέμβαση
Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της
προσφυγής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄), παρέμβαση ενώπιον
της ΑΕΠΠ, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 362, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Η παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 8, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄).

Γ.4.6 Κατάθεση της προσφυγής
Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά της, σύμφωνα με το την παρ. 1, του άρθρου 362, του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147 Α΄) και υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό
παρατίθεται στο Παράρτημα I, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄).
Η προδικαστική προσφυγή, μαζί με το προβλεπόμενο στη παράγραφο Γ.4.3 παράβολο και
τα αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής και δέσμευσής του, κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού,
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», ενώ κοινοποιείται με
ξεχωριστό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ (email: president@aeppprocurement.gr). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής
καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
Ειδικότερα, ο προσφεύγων επισυνάπτει στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού την
προδικαστική προσφυγή σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τύπου PDF, το οποίο φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών (ψηφιακή υπογραφή).
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
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Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική
διαδικασία δε διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται
ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: president@aeppprocurement.gr). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής
της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για
την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

Γ.4.7 Κοινοποίηση προσφυγής - κοινοποίηση απόφασης επί της προσφυγής
Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περιπτ. α, της παρ. 1, του άρθρου 365, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).
διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περιπτ. β, της παρ. 1, του άρθρου 365, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω
ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η
προηγούμενη απόφαση καθώς και η απόφαση για τη χορήγηση αναστολής - προσωρινών μέτρων
κοινοποιείται από την ΑΕΠΠ, στους ενδιαφερομένους (προσφεύγοντα, αναθέτουσα αρχή και
τυχόν παρεμβαίνοντα) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 365 και 367, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τα
άρθρα 18 και 19, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄).

Γ.4.8 Ένδικα βοηθήματα
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372, του Ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 4, του
άρθρου 372, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός εάν με
την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Γ.5 Σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων
Κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο, ο Ανάδοχος κάθε τμήματος θα
προσκαλείται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διενέργεια των
αντίστοιχων εξετάσεων (περιόδου Μαΐου ή Νοεμβρίου για τις εξετάσεις του ΚΠΓ και 1ου ή 2ου
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εξαμήνου για τις εξετάσεις «Ελληνομάθειας» κάθε έτους), για την υπογραφή της αντίστοιχης
εκτελεστικής σύμβασης κατόπιν ειδικής πρόσκλησης. Στην ειδική πρόσκληση θα αναφέρονται οι
απαιτούμενες ποσότητες ειδών για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, καθώς και η καταληκτική
ημερομηνία παράδοσής τους. Ο Ανάδοχος απαιτείται πριν ή κατά την υπογραφή της εκτελεστικής
σύμβασης να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου Γ.2, καθώς και την
αντίστοιχη εγγύηση καλής εκτέλεσης της υποπαραγράφου Β.1.5.3 της παρούσας διακήρυξης.
Αναλυτικά η διαδικασία θα πραγματοποιείται ως εξής:
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προσκαλεί τον Ανάδοχο κάθε τμήματος του παρόντος
διαγωνισμού μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών
σύναψης της εκτελεστικής σύμβασης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο ΕΣΗΔΗΣ τα παρακάτω:
Α) Στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»:
1.
Το παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο τεχνικής προσφοράς,
τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα
οικονομικού φορέα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την
αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. Η σύνταξή του πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, στο χώρο του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει.
2.
Δήλωση Χρόνου ισχύος προσφοράς, σε αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού φορέα. Ο χρόνος ισχύος
προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας
αποσφράγισης της ηλεκτρονικής προσφοράς του Αναδόχου.
3.
Επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου Γ.2 της παρούσας διακήρυξης, για όσα
από αυτά απαιτείται.
Β) Στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»:
1.
Το παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο οικονομικής προσφοράς,
τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα
οικονομικού φορέα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την
αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. Η σύνταξή του πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, στο χώρο του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει. Θα συμπληρώνεται η
προσφερόμενη στην συμφωνία-πλαίσιο τιμή μονάδας, χωρίς Φ.Π.Α. 24%, με ακρίβεια
πέντε (5) δεκαδικών ψηφίων, για το σύνολο της ποσότητας για την αντίστοιχη εξεταστική
περίοδο, στην οποία περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την προμήθεια των ειδών. Σημειώνεται πως στο τελικό παραγόμενο από το Σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο, εμφανίζονται αυτόματα η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο
της ποσότητας κάθε είδους, καθώς και η συνολική προσφερόμενη τιμή πλέον και
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα
Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο με τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. __/2018 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ», επί
ποινή απορρίψεως, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄).
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της ηλεκτρονικής προσφοράς του Αναδόχου,
καθώς και η αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου επιμέρους έντυπων
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, θα πραγματοποιηθεί κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο. Στην συνέχεια το γνωμοδοτικό όργανο συντάσσει πρακτικό, στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή της προσφοράς του Αναδόχου, οπότε και
εισηγείται την πρόσκληση προς τον Ανάδοχο για υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης ή
την κήρυξή του ως έκπτωτο. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση με αντίστοιχη απόφαση. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στον Ανάδοχο.
Στην περίπτωση αποδοχής της προσφοράς του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί
τον Ανάδοχο για την υπογραφή της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης εντός πέντε (5)
ημερών από την ειδική πρόσκληση, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης
εκτελεστικής σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄),
την υποπαράγραφο Β.1.5.3 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος ΣΤ΄ και ειδικά για τα τμήματα 2 και 4, την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου Α.4 της παρούσας διακήρυξης.

Γ.6 Ματαίωση της διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα
την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί, μετά
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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Παράρτημα Δ΄: Γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της
συμφωνίας-πλαίσιο
Δ.1 Γενικοί όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο
Δ.1.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε εκτελεστικής σύμβασης
απαιτείται η παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις περιπτ. β και γ, της παρ.
1, του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), και τις υποπαράγραφους Β.1.5.2 και
Β.1.5.3 της παρούσας διακήρυξης.

Δ.1.2 Συμβατικό πλαίσιο - εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147 Α΄), οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Δ.1.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο
Δ.1.3.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποβάλει παραγγελίες σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της
συμφωνίας-πλαίσιο και ο ανάδοχος κάθε τμήματος υποχρεούται να παρέχει τα αγαθά της
παραγγελίας, ενώ η αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να καταβάλει στον ανάδοχο το ποσό της
συμφωνηθείσας τιμής, όπως θα προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίαςπλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή θα είναι ίση με την προσφερόμενη ανά μονάδα τιμή της
συμφωνίας-πλαίσιο.
Η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών της και είναι
υποχρεωμένη να υποβάλει παραγγελίες ως προς τα είδη αγαθών υπό τους όρους της συμφωνίαςπλαίσιο.
Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την αναθέτουσα αρχή να παραγγείλει
αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.
Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα
πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, ήτοι κατόπιν
προκήρυξης των αντίστοιχων εξετάσεων. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής
σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δε δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι
συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δε δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη
προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη όπως ορίζεται στην
υποπαράγραφο Α.3.1.3
Δ.1.3.2 Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο κάθε ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ, του Προσαρτήματος Α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από κάθε ανάδοχο και τους πιθανούς υπεργολάβους
του, ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της συμφωνίαςπλαίσιο και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Δ.1.4 Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος του παρόντος διαγωνισμού δεν απαλλάσσεται από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης μέρους της/των
εκτελεστικής/-ων σύμβασης/-εων που απορρέουν από τη συμφωνία-πλαίσιο σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2, του άρθρου 18, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο ή και της κάθε εκτελεστικής σύμβασης ο
κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά
τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
συμφωνία-πλαίσιο, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/ δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
συμφωνίας-πλαίσιο, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της συμφωνίας-πλαίσιο είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει
στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για κάθε
υπεργολάβο, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο Β.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
υποπαραγράφου Β.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το/τα τμήμα/-τα της σύμβασης, το/τα οποίο/-α ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή και της
κάθε εκτελεστικής σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της
παρ. 2, του άρθρου 18, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και
6, του άρθρου 131, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

Δ.1.5 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της
Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται
νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
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προϋποθέσεις του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και κατόπιν γνωμοδότησης του
αρμοδίου οργάνου.
Ειδικά η ενεργοποίηση των αναφερόμενων στην υποπαράγραφο Α.3.1.3 δικαιωμάτων
προαίρεσης για τα τμήματα 1, 2, 3 και 4 του διαγωνισμού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο αυτή.
Σε περίπτωση εισαγωγής νέας γλώσσας εξέτασης για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, η αντίστοιχη
τροποποίηση της συμφωνίας-πλαίσιο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περιπτ. γ, της παρ. 1, του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

Δ.1.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4,
του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
συμφωνία-πλαίσιο,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνία-πλαίσιο, τελούσε σε μια από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο Β.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνία-πλαίσιο,
γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Δ.2 Ειδικοί όροι εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων
Δ.2.1 Τρόπος πληρωμής
Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου κάθε τμήματος του παρόντος διαγωνισμού
αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)
και τις λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. Πέραν της συμβατικής
αξίας, ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση από την αναθέτουσα αρχή για δαπάνες τις οποίες
πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο ή εξ αφορμής
αυτού.
Η πληρωμή του Αναδόχου για κάθε εκτελεστική σύμβαση θα πραγματοποιηθεί με
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια
ειδών για την αντίστοιχη εξεταστική περίοδο των αντίστοιχων εξετάσεων (ΚΠΓ ή
«Ελληνομάθειας») και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0843, του Ε.Φ. 19-110, για τις εξετάσεις του ΚΠΓ και τον Κ.Α.Ε. 5277, του
Ε.Φ. 19-640, για τις εξετάσεις «Ελληνομάθειας» του αντίστοιχου έτους του οποίου αφορούν τα
υπό προμήθεια είδη.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4, του
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άρθρου 200, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, ο
ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» βάσει του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204), ως ισχύει.
0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Επί των ανωτέρω κρατήσεων, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.
Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.
Από την καθαρή αξία του/των τιμολογίου/-ων αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις
και στο υπόλοιπο ποσό πραγματοποιείται κράτηση 4% για την προμήθεια ειδών που αποτελεί και
την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. 2., του άρθρου
64, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύει.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή και είναι 24%.

Δ.2.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου - κυρώσεις
Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος του παρόντος διαγωνισμού κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και την αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 203, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄),
με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε
ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τις
παραγράφους Δ.2.4 και Δ.2.6 της παρούσας διακήρυξης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
Α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί ή δεν παρασχέθηκαν οι
ζητούμενες υπηρεσίες με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
Β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση
της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των
αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με την αναθέτουσα αρχή. Επιπλέον
μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)
αποκλεισμός του Αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα, κατόπιν των οριζόμενων στο άρθρο 207, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α΄). Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
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παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού
διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δε
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου πραγματοποιείται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής
(αμοιβή) του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

Δ.2.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος κάθε τμήματος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων Δ.2.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου κυρώσεις), Δ.2.4 (Χρόνος παράδοσης υλικών) και Δ.2.6 (Απόρριψη συμβατικών υλικών αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

Δ.2.4 Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος του παρόντος διαγωνισμού υποχρεούται να παραδώσει τα
υλικά στο χώρο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι στο κτίριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ε΄ της
παρούσας διακήρυξης και στις ποσότητες και στο χρόνο που θα αναφέρονται στην αντίστοιχη
εκτελεστική σύμβαση.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται πως τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να
παραδίδονται δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των αντίστοιχων εξετάσεων.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
ή παροχής των υπηρεσιών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147 Α΄).
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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Ως προς την παράδοση υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που
εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.

Δ.2.5 Παραλαβή - χρόνος και τόπος παραλαβής
H παραλαβή των υλικών κάθε τμήματος του παρόντος διαγωνισμού πραγματοποιείται
από την αρμόδια, οριζόμενη με απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής. Η οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου κάθε εκτελεστικής σύμβασης θα
πραγματοποιείται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την αντίστοιχη ημερομηνία
παράδοσής τους από τον Ανάδοχο στο χώρο της αναθέτουσα αρχής.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους,
συντάσσει πρωτόκολλα, σύμφωνα το άρθρο 208, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

Δ.2.6 Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα οριζόμενα στο άρθρο
213, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Δ.2.7 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος καθ’όλη τη διάρκεια της
συμφωνίας-πλαίσιο και των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων.
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Παράρτημα Ε΄: Τεχνικές προδιαγραφές συμφωνίας-πλαίσιο πίνακες συμμόρφωσης
Ε.1 Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακες συμμόρφωσης
Κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει, με ποινή
αποκλεισμού, στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»,
συμπληρωμένο/-ους και ψηφιακά υπογεγραμμένο/-ους τον/ τους πίνακα/-ες συμμόρφωσης
τεχνικών προδιαγραφών, του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά,
σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις:
Στήλη
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επεξήγηση
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά από την Αναθέτουσα Αρχή οι
αντίστοιχοι τεχνικοί, επιχειρησιακοί και λοιποί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στη στήλη με τίτλο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» πρέπει να συμπληρωθεί από τον
οικονομικό φορέα η αντίστοιχη τιμή της στήλης «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» ως
υποχρεωτική αποδοχή της αντίστοιχης προδιαγραφής.

Η μη τήρηση των ανωτέρω, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Ε.1.1: Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακας συμμόρφωσης για το ΤΜΗΜΑ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ 1.1: Τετράδια με ένθετο βαθμολόγιο OMR, για τις εξετάσεις του ΚΠΓ
Προμήθεια τετραδίων, με ένθετο βαθμολόγιο OMR για την Ενότητα 2 της
εξέτασης (Παραγωγή γραπτού λόγου), κοινού για όλες τις γλώσσες και όλα τα
επίπεδα: 34.000 τεμάχια για τα έτη 2018 και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 17.000
τεμάχια και αναλυτικά για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 12.000 τεμάχια, ενώ
για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 5.000 τεμάχια.
Αναλυτικά: Το τετράδιο αποτελείται από το εξώφυλλο, το κυρίως σώμα και ένα
ένθετο φύλλο, το βαθμολόγιο.
Τα χαρακτηριστικά του εντύπου είναι:
Εξώφυλλο:
Διάσταση: 21 εκατοστά (cm) x 29,5 εκατοστά (cm) διπλωμένο, 29,5
εκατοστά (cm) x 42 εκατοστά (cm) αναπτυγμένο.
Χαρτί: velvet, λευκού χρώματος, επιφανειακής πυκνότητας 250

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΑΙ
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γραμμαρίων/ τετραγωνικό μέτρο (g/m2).
Εκτύπωση: δύο όψεων, δίχρωμη εξωτερική όψη και δίχρωμη εσωτερική
(χρώματα μαύρο και μπλε-τυρκουάζ).
Βιβλιοδεσία: Πύκμανση και συρραφή με καρφίτσα με το κυρίως σώμα και
το ένθετο βαθμολόγιο.
Το προς εκτύπωση κείμενο είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει
η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του ΚΠΓ και τα ενδεικτικά δείγματα.
Κυρίως σώμα:
Διάσταση: 21 εκατοστά (cm) x 29,5 εκατοστά (cm) διπλωμένο, 29,5
εκατοστά (cm) x 42 εκατοστά (cm) αναπτυγμένο, τετρασέλιδο.
Χαρτί: γραφής, λευκού χρώματος, επιφανειακής πυκνότητας 90
γραμμαρίων/ τετραγωνικό μέτρο (g/m2).
Εκτύπωση: δύο όψεων, ένα χρώμα για κάθε όψη (μπλε).
Βιβλιοδεσία: Δίπλωμα και συρραφή με καρφίτσα με το εξώφυλλο και το
ένθετο βαθμολόγιο.
Ένθετο βαθμολόγιο: Είναι ειδικό έντυπο, για ανάγνωση από οπτικό αναγνώστη
σημείων 1/5” (40 ίχνη-tracks), τύπου ερυθρού φωτός (redlight), μήκους
κύματος 650 νανομέτρων (650 nm wavelength). Για την εκτύπωσή του
απαιτείται από τον Ανάδοχο δημιουργία σχεδιαστικής αναπαράστασης
(μακέτας), με το κόστος σχεδίασης και τελικών ελέγχων - διορθώσεων
ενσωματωμένο στην τιμή προσφοράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
θέτει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του ΚΠΓ και τα ενδεικτικά δείγματα.
Τα χαρακτηριστικά του εντύπου είναι:
Χαρτί: επιφανειακής πυκνότητας 90 γραμμαρίων/ τετραγωνικό μέτρο
(g/m2), σύμφωνα με DIN 19307.
Μηχανική ποιότητα: σύμφωνα με DIN 6723/6724.
Ποιότητα OCR: σύμφωνα με DIN 66223.
Διάσταση: 29,5 εκατοστά (cm) (11 4/6’’) x 40,6 εκατοστά (cm) με μικροπερφορέ. Διπλώνεται στη μέση και συρράβεται ανάμεσα στο εξώφυλλο και
στο κυρίως σώμα του τετραδίου έτσι ώστε η εξωτερική πλευρά του
εντύπου (η πλευρά που έχει τα σημεία ρολογιού-clock marks) να απέχει
περίπου 5 χιλιοστά (mm) από την άκρη του τετραδίου. Κατά την συρραφή ή
μετά δεν επιτρέπεται η κοπή του εντύπου αυτού από οποιαδήποτε πλευρά.
Η μία όψη (που περιλαμβάνει τις περιοχές ανάγνωσης OMR και το κείμενο)
έχει δύο χρώματα, μαύρο και κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032). Η
άλλη όψη έχει δύο χρώματα, μαύρο και κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη
(P032) και σε αυτή θα πρέπει να υπάρχει βερνίκι νερού για σταθεροποίηση
των χρωμάτων.
Τα έντυπα θα είναι συσκευασμένα μέσα σε κούτες των 100 τεμαχίων.
ΕΙΔΟΣ 1.2: Απαντητικά έντυπα OMR Ενότητας 1, για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Προμήθεια απαντητικών εντύπων OMR για την Ενότητα 1 της εξέτασης
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(Κατανόηση γραπτού λόγου), κοινού για όλες τις γλώσσες και όλα τα επίπεδα:
34.000 τεμάχια για τα έτη 2018 και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 17.000
τεμάχια και αναλυτικά για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 12.000 τεμάχια, ενώ
για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 5.000 τεμάχια.
Αναλυτικά: Το απαντητικό έντυπο είναι ειδικό έντυπο, για ανάγνωση από
οπτικό αναγνώστη σημείων 1/5” (40 ίχνη-tracks), τύπου ερυθρού φωτός
(redlight), μήκους κύματος 650 νανομέτρων (650 nm wavelength). Για την
εκτύπωσή τους απαιτείται σχεδιαστική αναπαράσταση (μακέτα), με το
κόστος σχεδίασης και τελικών ελέγχων - διορθώσεων ενσωματωμένο στην
τιμή προσφοράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Κεντρική
Επιτροπή Εξετάσεων του ΚΠΓ και τα ενδεικτικά δείγματα.
Τα χαρακτηριστικά του εντύπου είναι:
Χαρτί: επιφανειακής πυκνότητας 90 γραμμαρίων/ τετραγωνικό μέτρο
(g/m2), σύμφωνα με DIN 19307.
Μηχανική ποιότητα: σύμφωνα με DIN 6723/6724.
Ποιότητα OCR: σύμφωνα με DIN 66223.
Διάσταση: Α4 (21 εκατοστά (cm) x 29,7 εκατοστά (cm)).
Η μία όψη (που περιλαμβάνει τις περιοχές ανάγνωσης OMR και το κείμενο)
έχει δύο χρώματα, μαύρο και κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032). Η
άλλη όψη έχει χρώμα κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032) και σε αυτή
θα πρέπει να υπάρχει βερνίκι νερού για σταθεροποίηση των χρωμάτων.
Τα έντυπα θα είναι συσκευασμένα μέσα σε κούτες, ομαδοποιημένα σε πακέτα
των 500 τεμαχίων.
ΕΙΔΟΣ 1.3: Απαντητικά έντυπα OMR Ενότητας 3, για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Προμήθεια απαντητικών εντύπων OMR για την ενότητα 3 της εξέτασης,
(Κατανόηση προφορικού λόγου), κοινού για όλες τις γλώσσες και όλα τα
επίπεδα: 34.000 τεμάχια για τα έτη 2018 και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 17.000
τεμάχια και αναλυτικά για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 12.000 τεμάχια, ενώ
για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 5.000 τεμάχια.
Αναλυτικά: Το απαντητικό έντυπο είναι ειδικό έντυπο, για ανάγνωση από
οπτικό αναγνώστη σημείων 1/5” (40 ίχνη-tracks), τύπου ερυθρού φωτός
(redlight), μήκους κύματος 650 νανομέτρων (650 nm wavelength). Για την
εκτύπωσή τους απαιτείται σχεδιαστική αναπαράσταση (μακέτα), με το
κόστος σχεδίασης και τελικών ελέγχων - διορθώσεων ενσωματωμένο στην
τιμή προσφοράς σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Κεντρική
Επιτροπή Εξετάσεων του ΚΠΓ και τα ενδεικτικά δείγματα.
Τα χαρακτηριστικά του εντύπου είναι:
Χαρτί: επιφανειακής πυκνότητας 90 γραμμαρίων/ τετραγωνικό μέτρο
(g/m2), σύμφωνα με DIN 19307.
Μηχανική ποιότητα: σύμφωνα με DIN 6723/6724.
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Ποιότητα OCR: σύμφωνα με DIN 66223.
Διάσταση: Α4 (21 εκατοστά (cm) x 29,7 εκατοστά (cm)).
Η μία όψη (που περιλαμβάνει τις περιοχές ανάγνωσης OMR και το κείμενο)
έχει δύο χρώματα, μαύρο και κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032). Η
άλλη όψη έχει χρώμα κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032) και σε αυτή
θα πρέπει να υπάρχει βερνίκι νερού για σταθεροποίηση των χρωμάτων.
Τα έντυπα θα είναι συσκευασμένα μέσα σε κούτες, ομαδοποιημένα σε πακέτα
των 500 τεμαχίων.
ΕΙΔΟΣ 1.4: Απαντητικά έντυπα OMR Ενότητας 4, για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Προμήθεια απαντητικών εντύπων OMR για την Ενότητα 4 της εξέτασης
(Παραγωγή προφορικού λόγου), κοινού για όλες τις γλώσσες και όλα τα
επίπεδα: 34.000 τεμάχια για τα έτη 2018 και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 17.000
τεμάχια και αναλυτικά για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 12.000 τεμάχια, ενώ
για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 5.000 τεμάχια.
Αναλυτικά: Το απαντητικό έντυπο είναι ειδικό έντυπο, για ανάγνωση από
οπτικό αναγνώστη σημείων 1/5” (40 ίχνη-tracks), τύπου ερυθρού φωτός
(redlight), μήκους κύματος 650 νανομέτρων (650 nm wavelength). Για την
εκτύπωσή τους απαιτείται σχεδιαστική αναπαράσταση (μακέτα), με το
κόστος σχεδίασης και τελικών ελέγχων - διορθώσεων ενσωματωμένο στην
τιμή προσφοράς σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Κεντρική
Επιτροπή Εξετάσεων του ΚΠΓ και τα ενδεικτικά δείγματα.
Τα χαρακτηριστικά του εντύπου είναι:
Χαρτί: επιφανειακής πυκνότητας 90 γραμμαρίων/ τετραγωνικό μέτρο
(g/m2), σύμφωνα με DIN 19307.
Μηχανική ποιότητα: σύμφωνα με DIN 6723/6724.
Ποιότητα OCR: σύμφωνα με DIN 66223.
Διάσταση: Α4 (21 εκατοστά (cm) x 29,7 εκατοστά (cm)).
Η μία όψη (που περιλαμβάνει τις περιοχές ανάγνωσης OMR και το κείμενο)
έχει δύο χρώματα, μαύρο και κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032). Η
άλλη όψη έχει χρώμα κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032) και σε αυτή
θα πρέπει να υπάρχει βερνίκι νερού για σταθεροποίηση των χρωμάτων.
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Τα έντυπα θα είναι συσκευασμένα μέσα σε κούτες, ομαδοποιημένα σε πακέτα
των 500 τεμαχίων.
ΕΙΔΟΣ 1.5: Αυτοκόλλητες ετικέτες με barcode και στοιχεία των υποψηφίων, για
τις εξετάσεις ΚΠΓ
Προμήθεια αυτοκόλλητων ετικετών με barcode και στοιχεία των υποψηφίων,
σε φύλλα των 16 ετικετών ανά φύλλο: 11.000 τεμάχια (φύλλα) για τα έτη
2018 και 2019.
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Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 5.500
τεμάχια (φύλλα) και αναλυτικά για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 4.000
τεμάχια (φύλλα), ενώ για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 1.500 τεμάχια
(φύλλα).
Αναλυτικά: Φύλλα αυτοκόλλητων ετικετών, διάστασης Α4 (21 εκατοστά (cm) x
29,7 εκατοστά (cm)), με δεκαέξι (16) ετικέτες ανά φύλλο σε δύο (2) στήλες. Η
διάσταση κάθε ετικέτας είναι 88,9 χιλιοστά (mm) x 33,8 χιλιοστά (mm). Όλα τα
στοιχεία θα είναι σε μαύρο χρώμα. Το φύλλο θα πρέπει να είναι από
αυτοκόλλητο χαρτί, επιφανειακής πυκνότητας 70 γραμμαρίων/ τετραγωνικό
μέτρο (g/m2), λευκό, κατάλληλο για ανάγνωση των barcode που θα
εκτυπωθούν στις ετικέτες από τους οπτικούς αναγνώστες σημείων που
χρησιμοποιεί το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κάθε ετικέτα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο,
όνομα πατρός και όνομα μητρός, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
κωδικό υποψηφίου), την εξεταστική περίοδο, τη γλώσσα και το επίπεδο
εξέτασης της γλώσσας, την εξεταζόμενη ενότητα και τον αριθμό του
εξεταστικού κέντρου, καθώς και έναν ηλεκτρονικό κωδικό ραβδώσεων
(barcode τύπου Interleaved 2/5). Τα απαραίτητα στοιχεία θα περιέχονται στο
αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο υποψηφίων, το οποίο θα κοινοποιηθεί
εγκαίρως στον Ανάδοχο. Η ετικέτα πρέπει να έχει οδηγούς για την σωστή
επικόλληση στο έντυπο. Η εκτύπωση των αυτοκόλλητων ετικετών υποψηφίων
θα πραγματοποιηθεί με ομαδοποίηση ανά εξεταστικό κέντρο, γλώσσα και
επίπεδο εξέτασης, ενώ τα εκτυπωμένα φύλλα θα συσκευαστούν αντίστοιχα σε
φακέλους ανά εξεταστικό κέντρο με ευθύνη του Αναδόχου.
Η εκτύπωση των αυτοκόλλητων ετικετών πρέπει να πραγματοποιηθεί σε
εκτυπωτή laser και όχι σε θερμικό εκτυπωτή.
ΕΙΔΟΣ 1.6: Αυτοκόλλητες ετικέτες για τα εξώφυλλα των τετραδίων, για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
Προμήθεια αυτοκόλλητων ετικετών για τα εξώφυλλα των τετραδίων
Ενότητας 2, σε φύλλα των 16 ετικετών ανά φύλλο: 3.000 τεμάχια (φύλλα) για
τα έτη 2018 και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 1.500
τεμάχια (φύλλα) και αναλυτικά για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 1.000
τεμάχια (φύλλα), ενώ για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 500 τεμάχια
(φύλλα).
Αναλυτικά: Φύλλα αυτοκόλλητων ετικετών, διάστασης Α4 (21 εκατοστά (cm) x
29,7 εκατοστά (cm)), με δεκαέξι (16) ετικέτες ανά φύλλο σε δύο (2) στήλες. Η
διάσταση κάθε ετικέτας είναι 88,9 χιλιοστά (mm) x 33,8 χιλιοστά (mm). Όλα τα
στοιχεία θα είναι σε μαύρο χρώμα. Το φύλλο θα πρέπει να είναι από
αυτοκόλλητο χαρτί, επιφανειακής πυκνότητας 70 γραμμαρίων/ τετραγωνικό
μέτρο (g/m2), λευκό.
Κάθε ετικέτα πρέπει να περιέχει στοιχεία για την εξεταστική περίοδο, τη
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γλώσσα και το επίπεδο της εξεταζόμενης γλώσσας, καθώς και τον αριθμό του
εξεταστικού κέντρου. Η εκτύπωση των αυτοκόλλητων ετικετών για τα
εξώφυλλα των τετραδίων θα πραγματοποιηθεί με ομαδοποίηση ανά
εξεταστικό κέντρο, γλώσσα και επίπεδο εξέτασης, ενώ τα εκτυπωμένα φύλλα
θα συσκευαστούν αντίστοιχα σε φακέλους ανά εξεταστικό κέντρο με ευθύνη
του Αναδόχου.
Η εκτύπωση των αυτοκόλλητων ετικετών πρέπει να πραγματοποιηθεί σε
εκτυπωτή laser και όχι σε θερμικό εκτυπωτή.
ΕΙΔΟΣ 1.7: Αυτοκόλλητες ετικέτες με barcode και στοιχεία του απαντητικού
εντύπου, για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Προμήθεια αυτοκόλλητων ετικετών με barcode και στοιχεία του απαντητικού
εντύπου, σε φύλλα των 16 ετικετών ανά φύλλο: 10.000 τεμάχια (φύλλα) για
τα έτη 2018 και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 5.000
τεμάχια (φύλλα) και αναλυτικά για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 3.500
τεμάχια (φύλλα), ενώ για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 1.500 τεμάχια
(φύλλα).
Αναλυτικά: Φύλλα αυτοκόλλητων ετικετών, διάστασης Α4 (21 εκατοστά (cm) x
29,7 εκατοστά (cm)), με δεκαέξι (16) ετικέτες ανά φύλλο σε δύο (2) στήλες. Η
διάσταση κάθε ετικέτας είναι 88,9 χιλιοστά (mm) x 33,8 χιλιοστά (mm). Όλα τα
στοιχεία θα είναι σε μαύρο χρώμα. Το φύλλο θα πρέπει να είναι από
αυτοκόλλητο χαρτί, επιφανειακής πυκνότητας 70 γραμμαρίων/ τετραγωνικό
μέτρο (g/m2), λευκό, κατάλληλο για ανάγνωση των barcode που θα
εκτυπωθούν στις ετικέτες από τους οπτικούς αναγνώστες σημείων που
χρησιμοποιεί το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κάθε ετικέτα πρέπει να περιέχει έναν αριθμό αρχειοθέτησης, το είδος του
εντύπου (έντυπο ενότητας 1, 2, 3 ή 4), τη γλώσσα και το επίπεδο εξέτασης της
γλώσσας, καθώς και έναν ηλεκτρονικό κωδικό ραβδώσεων (barcode τύπου
Interleaved 2/5). Η ετικέτα πρέπει να έχει οδηγούς για την σωστή επικόλληση
στο έντυπο. Η εκτύπωση των αυτοκόλλητων ετικετών εντύπων θα
πραγματοποιηθεί με ομαδοποίηση ανά γλώσσα, επίπεδο εξέτασης και είδος
εντύπου, ενώ τα εκτυπωμένα φύλλα θα συσκευαστούν αντίστοιχα με ευθύνη
του Αναδόχου.
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Η εκτύπωση των αυτοκόλλητων ετικετών πρέπει να πραγματοποιηθεί σε
εκτυπωτή laser και όχι σε θερμικό εκτυπωτή.
Τελική κατανομή ειδών ανά εξεταστική περίοδο ΚΠΓ
Αποδοχή όρου: Η τελική κατανομή της ποσότητας των ειδών 1.5 και 1.6 θα
πραγματοποιηθεί βάσει του ηλεκτρονικού αρχείου στοιχείων υποψηφίων και
του αριθμού εξεταστικών κέντρων, κάθε εξεταστικής περιόδου, τα οποία θα
κοινοποιηθούν από την Υπηρεσία εγκαίρως στον Ανάδοχο. Ο τελικός πίνακας
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κατανομής της ποσότητας του είδους 1.7, για κάθε εξεταστική περίοδο θα
κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με ενημερωτικό έγγραφο της Διεύθυνσης
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών
και Λοιπών Θεμάτων, κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια Διεύθυνση
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες θα
συμπεριλαμβάνονται και στην αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση.
Σημείωση για τεχνικές προδιαγραφές:
Οι ειδικές προδιαγραφές για τις διαστάσεις και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρηθούν κατά το
σχεδιασμό των μακετών, ώστε τα έντυπα OMR (Optical Mark Recognition) και ετικέτες με barcode
να είναι αναγνώσιμα από τους οπτικούς αναγνώστες σημείων που χρησιμοποιεί το ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
ήτοι τα μηχανήματα OMR200S και OMR36S της εταιρείας Datawin, περιγράφονται στα αντίστοιχα
εγχειρίδια χρήσης.
Το εγχειρίδιο του μηχανήματος OMR200S είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα της
κατασκευάστριας εταιρείας, με σύνδεσμο:
http://www.datawin.de/fileadmin/user_upload/OMR200S/OMR200S_User_En-V12_Mail.pdf, ενώ
του μηχανήματος OMR36S μπορεί να διατεθεί από τη Γ.Γ.ΠΑΙ.Θ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Το εγχειρίδιο προδιαγραφών φορμών (εντύπων) OMR είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα
της κατασκευάστριας εταιρείας, με σύνδεσμο:
http://www.datawin.de/fileadmin/user_upload/TechnischeInfos/b_Prg_hb_belspec_En.pdf

Ε.1.2: Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακας συμμόρφωσης για το ΤΜΗΜΑ 2
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ 2.1: Τευχίδια προφορικής εξέτασης υποψηφίων, για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Προμήθεια δωδεκασέλιδων εντύπων (με τη μορφή τευχιδίου) τα οποία
περιλαμβάνουν ερεθίσματα (έγχρωμες εικόνες και πολυτροπικά κείμενα) για
την Ενότητα 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου) για όλες τις γλώσσες και όλα τα
επίπεδα: 15.000 τεμάχια για τα έτη 2018 και 2018.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 7.500
τεμάχια και αναλυτικά για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 5.000 τεμάχια, τα
οποία κατανέμονται σε 15 κατηγορίες ανά γλώσσα και επίπεδο εξέτασης, ενώ
για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2.500 τεμάχια, τα οποία κατανέμονται
σε 12 κατηγορίες ανά γλώσσα και επίπεδο εξέτασης.
Αναλυτικά: Κάθε έντυπο είναι σε σχήμα Α4, 2 όψεων, τετράχρωμο, σε χαρτί
βάρους 135 gr, illustration.
Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο φυλλάδιο περιλαμβάνει ερεθίσματα για τα
θέματα των εξετάσεων και τίθεται θέμα εχεμύθειας σχετικά με αυτό, θα
πρέπει να εκτυπωθεί λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις. Συνεπώς, οι μακέτες που
έχουν ετοιμαστεί από τις ομάδες έργου των Πανεπιστημίων Αθήνας (ΕΚΠΑ) και
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Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από τους επιστημονικούς
υπεύθυνους των γλωσσών του ΚΠΓ (που είναι παράλληλα μέλη της Κεντρικής
Εξεταστικής Επιτροπής) 15-20 ημέρες πριν τις εξετάσεις.
ΕΙΔΟΣ 2.2: Πρόχειρα Βαθμολόγια εξεταστών προφορικού λόγου για τις
εξετάσεις ΚΠΓ
Προμήθεια εντύπων των εξεταστών προφορικού λόγου, κοινό για όλες τις
γλώσσες και όλα τα επίπεδα: 3.000 τεμάχια για τα έτη 2018 και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 1.500
τεμάχια και αναλυτικά για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 1.000 τεμάχια, ενώ
για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 500 τεμάχια.
Τα χαρακτηριστικά του εντύπου είναι:
Χαρτί: επιφανειακής πυκνότητας 80 γραμμαρίων/ τετραγωνικό μέτρο
(g/m2).
Διάσταση: Α4 (21 εκατοστά (cm) x 29,7 εκατοστά (cm)).
Εκτύπωση: Μία όψη, η οποία έχει δύο (2) χρώματα, μαύρο και ανοιχτό
μπλε-γκρι χρώμα
Τελική κατανομή ειδών ανά εξεταστική περίοδο ΚΠΓ
Αποδοχή όρου: Ο τελικός πίνακας κατανομής της ποσότητας του είδους 2.1
ανά κατηγορία, για κάθε εξεταστική περίοδο, κάθε έτους, θα κοινοποιηθεί
στον Ανάδοχο με ενημερωτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών
Θεμάτων, κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια Διεύθυνση Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες θα συμπεριλαμβάνονται και
στην αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση.

ΝΑΙ

Ε.1.3: Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακας συμμόρφωσης για το ΤΜΗΜΑ 3

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ 3.1: Πιστοποιητικά επιτυχόντων, για τις εξετάσεις ΚΠΓ
Προμήθεια πιστοποιητικών επιτυχόντων στις εξετάσεις ΚΠΓ, τα οποία
κατανέμονται σε 6 κατηγορίες ανά γλώσσα: 30.000 τεμάχια για τα έτη 2018
και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 15.000
τεμάχια και αναλυτικά για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 10.500 τεμάχια, ενώ
για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 4.500 τεμάχια.
Αναλυτικά: Σύμφωνα και με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας:
Κάθε έντυπο είναι μονόφυλλο, σχήματος Α4, σε χαρτί τύπου TINTORETTO,
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βάρους 140 γραμμαρίων και χρώματος CREMA, εκτυπωμένο σε δύο όψεις,
ασπρόμαυρα.
Η μια όψη έχει το λογότυπο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
(ΚΠΓ), υδατογραφημένο σε διαγώνια διάταξη, με παραλληλία σε όλη την
επιφάνεια. Επίσης, στο κέντρο της ίδιας όψης της επιφάνειας, υπάρχει
κάθετα μία ιριδίζουσα λωρίδα, διαστάσεων 3 x 185 mm. Όλα τα έντυπα
έχουν τη μια αυτή όψη κοινή.
Στην άλλη όψη, το εκτυπωμένο κείμενο ποικίλλει. Συγκεκριμένα, υπάρχουν
έξι (6) κατηγορίες πιστοποιητικών που αντιστοιχούν στις γλώσσες Αγγλική,
Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
Τελική κατανομή ειδών ανά εξεταστική περίοδο ΚΠΓ
Αποδοχή όρου: Ο τελικός πίνακας κατανομής της ποσότητας ανά κατηγορία,
για κάθε εξεταστική περίοδο, κάθε έτους, θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με
ενημερωτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού,
Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων, κατόπιν
ενημέρωσης από την αρμόδια Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Όλες
οι ανωτέρω πληροφορίες θα συμπεριλαμβάνονται και στην αντίστοιχη
εκτελεστική σύμβαση.

ΝΑΙ

Ε.1.4: Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακας συμμόρφωσης για το ΤΜΗΜΑ 4
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ 4.1: Τετράδια γραπτών εξετάσεων, για τις εξετάσεις «Ελληνομάθειας»
Προμήθεια τετραδίων γραπτών εξετάσεων: 4.000 για τα έτη 2018 και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 2.000
τεμάχια, με 1.000 τεμάχια ανά εξεταστική περίοδο.
Αναλυτικά: Κάθε έντυπο έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Χαρτί εσωτερικού: 130 γρ. Γραφής
Χαρτί εξωφύλλου: 250 γρ. velvet
Διαστάσεις: Α4
Σελίδες εσωτερικού: 24
Σελίδες εξωφύλλου: 4
Εκτύπωση: Μονοχρωμία (ασπρόμαυρο)
Λοιπές εργασίες: Βιβλιοδεσία: Τύπου καρφίτσα
Συσκευασία: Ανά είκοσι (20) σακκουλοποίηση
Εργασίες: Εκτύπωση
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ΕΙΔΟΣ 4.2: Τετράδια προφορικών εξετάσεων, για τις εξετάσεις
«Ελληνομάθειας»
Προμήθεια τετραδίων προφορικών εξετάσεων: 800 για τα έτη 2018 και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 400
τεμάχια, με 200 τεμάχια ανά εξεταστική περίοδο.
Αναλυτικά: Κάθε έντυπο έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Χαρτί εσωτερικού: 80 γρ. Γραφής
Χαρτί εξωφύλλου: 250 γρ. velvet
Διαστάσεις: Α4 εσωτερικά / Α3 εξώφυλλο
Σελίδες εσωτερικού: 11 μονοσέλιδα + 5x2 μονοσέλιδα
Σελίδες εξωφύλλου: 1 Α3
Εκτύπωση: Μονοχρωμία (ασπρόμαυρο)
Λοιπές εργασίες: Σύνθεση εσωτερικών και πύκμανση εξωφύλλου
Βιβλιοδεσία: Συσκευασία: Εργασίες: Δοκίμια, Εκτύπωση
ΕΙΔΟΣ 4.3: Τετράδια λύσεων προφορικών εξετάσεων, για τις εξετάσεις
«Ελληνομάθειας»
Προμήθεια τετραδίων λύσεων προφορικών εξετάσεων: 800 για τα έτη 2018
και 2019.
Για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται να απαιτηθούν συνολικά 400
τεμάχια, με 200 τεμάχια ανά εξεταστική περίοδο.
Αναλυτικά: Κάθε έντυπο έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Χαρτί εσωτερικού: 80 γρ. Γραφής
Χαρτί εξωφύλλου: 250 γρ. velvet
Διαστάσεις: Α4 εσωτερικά / Α3 εξώφυλλο
Σελίδες εσωτερικού: 17 μονοσέλιδα
Σελίδες εξωφύλλου: 1 Α3
Εκτύπωση: Μονοχρωμία (ασπρόμαυρο)
Λοιπές εργασίες: Σύνθεση εσωτερικών και πύκμανση εξωφύλλου
Βιβλιοδεσία: Συσκευασία: Εργασίες: Δοκίμια, Εκτύπωση
Τελική κατανομή ειδών ανά εξεταστική περίοδο «Ελληνομάθειας»
Αποδοχή όρου: Το περιεχόμενο που πρέπει να εκτυπωθεί και στα τρία (3) είδη,
δεδομένου πως συνδέεται άμεσα με τα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), θα γνωστοποιηθεί
εγκαίρως στον Ανάδοχο από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή εξετάσεων.
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Παράρτημα ΣΤ΄: Υποδείγματα εγγυήσεων
ΣΤ.1 Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση, οδός-αριθμός, Τ.Κ., τηλ-φαξ)

Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ ……………………………

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
υπ’
αριθμόν
……………………..
για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως) ………………………………………………… υπέρ
της Εταιρείας …………………………………………………………………, οδός………………………………, αριθμός
……………, ΤΚ………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ………………………… , (2)
……………………………, κ.λ.π. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την
συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………… για την προμήθεια των
ειδών του πίνακα Α.1, του άρθρου Α.3, του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας διακήρυξης
(αναλυτικά ο/οι αριθμός/οί του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/ων για τα οποία υποβάλει
προσφορά) ……………………………………………… σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………………………………
Διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΣΤ.2 Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο/
εκτελεστικής σύμβασης
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση, οδός-αριθμός, Τ.Κ., τηλ-ΦΑΞ)

Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
υπ’
αριθμόν
……………………..
για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ……………… στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………,
οδός……………………………, αριθμός ……………, ΤΚ………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιριών (1) …………………………, (2) ……………………………, κ.λ.π. ατομικά για κάθε μια από αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ……………
συμφωνίας-πλαίσιο/ εκτελεστικής σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ειδών
για το/τα τμήμα/τα …………………………… (αριθμός διακήρυξης ……/……) προς κάλυψη αναγκών του
…………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 0,5%/ 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
…………………… ΕΥΡΩ αυτής/ το ποσό των …………………. €.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Παράρτημα Ζ΄: Σχέδια συμφωνίας-πλαίσιο/ εκτελεστικής
σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ζ.1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ: __/201_
ΠΟΣΟΥ:
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%)
ΜΕ ΘΕΜΑ: «…...»
Τμήμα _
(Χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό)
Σήμερα στις __-__-201_, ημέρα _________ στο Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, οι κάτωθι
υπογεγραμμένοι:
α) αφενός ο/η ___________________ που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, με βάση τις
κείμενες διατάξεις το Ελληνικό Δημόσιο και
β) αφετέρου ο/η ________________ που εκπροσωπεί την επιχείρηση __________________, που
εδρεύει _____________, οδός ____________, αριθμός ___, τηλ. ______________, συμφώνησαν
και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Αντικείμενο συμφωνίας-πλαίσιο
Η κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο του/των τμήματος/των __, του με αρ. πρωτ.
17005/ΓΓ1/01-02-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για τη σύναψη
συμφωνίας-πλαίσιο για την επιλογή αναδόχου/-ων για την προμήθεια εντύπων για τη διενέργεια
των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και των Εξετάσεων
πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), για το έτος 2018, 2019 και 2020, εφόσον
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
______/ΓΓ1/__-__-201_ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην
επιχείρηση ______________________, με Α.Φ.Μ.: _________, Δ.Ο.Υ.: _______________, που
εδρεύει __________, οδός __________, αριθμός ___, τηλ. ____________.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα
του, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής ως «Ανάδοχο», την
προμήθεια ________________, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και
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την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της.
Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147 Α΄), οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Για όλα τα θέματα αναφορικά με την προμήθεια των ειδών η οποία πραγματοποιείται με
τη συμφωνία-πλαίσιο αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στα έγγραφή της, των οποίων ο ανάδοχος
έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, τα οποία κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:
α) Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο
β) Η απόφαση κατακύρωσης
γ) Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματά της
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των ανωτέρω εγγράφων, υπερισχύει το ανώτερο κατά
σειρά ισχύος.
Άρθρο 2
Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο
Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, δεδομένου του ότι αφορά στις εξετάσεις του ΚΠΓ και
της «Ελληνομάθειας» του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον ενεργοποιηθεί η
δυνατότητα ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και τις 31-12-2019, με δυνατότητα επέκτασης
έως και τις 31-12-2020.
Άρθρο 3
Παράδοση - παραλαβή συμβατικού αντικειμένου
Τα οριζόμενα στις παραγράφους Δ.2.4, Δ.2.5 και Δ.2.6. της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Άρθρο 4
Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο - Υποχρεώσεις αναδόχου
Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο κάθε ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ, του Προσαρτήματος Α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από κάθε ανάδοχο και τους πιθανούς υπεργολάβους
του, ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της συμφωνίαςπλαίσιο και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 5
Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις
Τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ.2.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Άρθρο 6
Τροποποίηση σύμβασης κατά της διάρκειά της
Τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ.1.5 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
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Άρθρο 7
Δικαίωμα μονομερούς λύσης - καταγγελία συμφωνίας-πλαίσιο
Η αναθέτουσα αρχή δύναται, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
Α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4,
του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,
Β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο Β.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο,
Γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Δ) Ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο Δ.2.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ο Ανάδοχος δύναται να καταγγείλει τη συμφωνίας-πλαίσιο εάν το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν τηρήσει τους όρους της.
Άρθρο 8
Επίλυση Διαφορών
Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά,
διένεξη ή διαφωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής που θα αφορά στην
εφαρμογή, την εκτέλεση, την ερμηνεία των όρων της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο ή γενικά στις
σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, λύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία
καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια.
Άρθρο 9
Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε
γεγονός που εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά όπως προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 10
Τελικοί Όροι της συμφωνίας-πλαίσιο
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο κατατέθηκε από τον
Ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 0,5% της συνολικής αξίας της συμφωνίαςπλαίσιο χωρίς Φ.Π.Α., με στοιχεία Νο ……………………………….., ποσού …………….. €, ημερομηνία
έκδοσης ………………. της Τράπεζας ………………….. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και την
υποπαράγραφο Β.1.5.2 της διακήρυξης.
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη συμφωνίας-πλαίσιο ή μέρος
αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση,
τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με
βάση τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα
στην Ελλάδα.
Το κείμενο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε,
υπεγράφη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από τα τρία (3)
όμοια αντίτυπα αυτής, τα δύο παραμένουν στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού,
Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων και το τρίτο λαμβάνει ο
Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
___________________________

Για τον Ανάδοχο
_____________________________

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. __/20__ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ
(Τεχνική προσφορά Αναδόχου)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. __/20__ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ
(Οικονομική προσφορά Αναδόχου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. __/201_ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ: __/201_
ΠΟΣΟΥ:
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%)
ΜΕ ΘΕΜΑ: «…...»
Τμήμα _
(Χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό)
Σήμερα στις __-__-201_, ημέρα _________ στο Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, οι κάτωθι
υπογεγραμμένοι:
α) αφενός ο/η ___________________ που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, με βάση τις
κείμενες διατάξεις το Ελληνικό Δημόσιο και
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β) αφετέρου ο/η ________________ που εκπροσωπεί την επιχείρηση __________________, που
εδρεύει _____________, οδός ____________, αριθμός ___, τηλ. ______________, συμφώνησαν
και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
Η κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο του/των τμήματος/των __, του με αρ. πρωτ.
17005/ΓΓ1/01-02-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για τη σύναψη
συμφωνίας-πλαίσιο για την επιλογή αναδόχου/-ων για την προμήθεια εντύπων για τη διενέργεια
των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και των Εξετάσεων
πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), για το έτος 2018, 2019 και 2020, εφόσον
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
______/ΓΓ1/__-__-201_ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.), στην επιχείρηση ______________________, με Α.Φ.Μ.: _________, Δ.Ο.Υ.:
_______________, που εδρεύει __________, οδός __________, αριθμός ___, τηλ. ____________,
οπότε και συνήφθει μεταξύ των δύο συμβαλλομένων η αριθ. __/2018 συμφωνία-πλαίσιο.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ______/ΓΓ1/__-__-201_ απόφαση
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει
στο δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής ως «Ανάδοχο», την προμήθεια
________________, για την εξεταστική περίοδο __________, των εξετάσεων του ΚΠΓ/
«Ελληνομάθειας», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης και την τεχνική
και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α΄), οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Για όλα τα θέματα αναφορικά με την προμήθεια ειδών η οποία πραγματοποιείται με τη
σύμβαση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, των οποίων ο ανάδοχος
έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, τα οποία κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Η αριθ. __/2018 συμφωνία-πλαίσιο
γ) Η απόφαση κατακύρωσης της συμφωνίας-πλαίσιο
δ) Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματά της
ε) Η προσφορά του Αναδόχου
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των ανωτέρω εγγράφων, υπερισχύει το ανώτερο κατά
σειρά ισχύος.
Άρθρο 2
Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αφορά την περίοδο από την υπογραφή της έως και
την παράδοση από τον ανάδοχο του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, ήτοι μέχρι τις __-__20__, ημέρα _________.
Άρθρο 3
Παράδοση - παραλαβή συμβατικού αντικειμένου
Τα οριζόμενα στις παραγράφους Δ.2.4, Δ.2.5 και Δ.2.6. της διακήρυξης του διαγωνισμού.
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Άρθρο 4
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης - Υποχρεώσεις αναδόχου
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης κάθε ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ, του Προσαρτήματος Α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από κάθε ανάδοχο και τους πιθανούς υπεργολάβους
του, ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 5
Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις
Τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ.2.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Άρθρο 6
Τροποποίηση σύμβασης κατά της διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
132, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 7
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης - καταγγελία σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή δύναται, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
Α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4, του
άρθρου 132, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,
Β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο Β.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
Γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Δ) Ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο Δ.2.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ο Ανάδοχος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εάν το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης.
Άρθρο 8
Επίλυση Διαφορών
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά, διένεξη ή
διαφωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής που θα αφορά στην εφαρμογή, την
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εκτέλεση, την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης ή γενικά στις σχέσεις που
δημιουργούνται από αυτή, λύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία καθίστανται
αποκλειστικά αρμόδια.
Άρθρο 9
Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε
γεγονός που εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά όπως προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 10
Τελικοί Όροι της Σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον Ανάδοχο
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με
στοιχεία Νο ……………………………….., ποσού …………….. €, ημερομηνία έκδοσης ………………. της
Τράπεζας ………………….. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και την υποπαράγραφο Β.1.5.3 της
διακήρυξης.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής σε
οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση
τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Το κείμενο της παρούσης σύμβασης, αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπεγράφη
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από τα τρία (3) όμοια
αντίτυπα της σύμβασης αυτής, τα δύο παραμένουν στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων και το τρίτο λαμβάνει ο
Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
___________________________

Για τον Ανάδοχο
_____________________________

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. __/20__ ΣΥΜΒΑΣΗ
(Τεχνική προσφορά Αναδόχου με τις ποσότητες της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. __/20__ ΣΥΜΒΑΣΗ
(Οικονομική προσφορά Αναδόχου - συμβατική αμοιβή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD)
Η.1 Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ:
Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας»,
προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς
της κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Περαιτέρω, στο Ν. 4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία
2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας),
ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Η.2 Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ):
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης
και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό
σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της
ΕΕ.
Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς
φορείς να αποδείξουν ότι:
Α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να
αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης,
Β) πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται
από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία
στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί.
Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6, του άρθρου 79, του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα
αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και συμπληρώνεται με ευθύνη του οικονομικού φορέα (με αναγραφή
συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο Διαδίκτυο).
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής
(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική
έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο URL:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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Η.3 Λειτουργίες που παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:
Α) στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ
καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής,
Β) στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν να επαναχρησιμοποιούν,
να τηλεφορτώνουν και να εκτυπώνουν το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων
φορέων καθώς και των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις
(Frequently Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eEEEΣ.

Η.4 Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ:
Η.4.1 Διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες
φορείς για χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ:
Για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ,
οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες
φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής:
1.
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ,
ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν
για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
τους. Σημειώνονται τα εξής:
Α) Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί
«Εξαγωγή».
Β) Το αρχείο τύπου PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το
κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF
(virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το
οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το
δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί
εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο
λογισμικό.
2.
Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
Α) το περιεχόμενο του αρχείου τύπου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της
διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF,
ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και
Β) το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων
προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
Η.4.2 Υποβολή του ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που
διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ:
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Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το
πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/ τους αναθέτοντες φορείς στη
διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 73, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), την Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ
1924 Β΄) και την παρούσα διακήρυξη. Εφαρμόζονται τα εξής:
1.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο
τύπου XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την
απάντηση τους σε μορφή αρχείου τύπου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται ότι το αρχείο τύπου PDF παράγεται έμμεσα από την
υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί
σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό
αρχείο τύπου PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή
μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή
από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
2.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στον
χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απευθείας στην
ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/tools/espd) να
δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές
απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή αρχείου τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.
Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και συγκεκριμένα στον παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_
26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=6989282475267611#%2Foracle%2Fwebce
nter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%
3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dktqt9f937_4

Η.5 Πρότυπο ΕΕΕΣ για τη συμμετοχή στον με αρ. πρωτ. 17005/ΓΓ1/01-02-2018
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων:
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι

έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθμός της προκήρυξης
18-052467-001

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2018/S 024-050466
URL της ΕΕ

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:050466-2018:TEXT:EL:HTML
National Official Journal
-

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Χώρα:

Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
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Τίτλος:

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, για την επιλογή αναδόχου/-ων, για την προμήθεια

έντυπου υλικού, για τις ανάγκες α) των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και β) των Εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της

ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού
πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τα έτη 2018, 2019 και 2020,
εφόσον ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα.
Σύντομη περιγραφή:

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων σε ευρώ (€), με κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής ανά τμήμα, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για την επιλογή

αναδόχου/-ων για την προμήθεια εντύπων για τη διενέργεια των Εξετάσεων του

Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και των Εξετάσεων πιστοποίησης
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), για το έτος 2018,

2019 και 2020, εφόσον ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα, όπως αυτά

αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας

αξίας 202.867,08€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 251.555,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής. Αναλυτικά: Α.

Τμήματα 1, 2 και 3 του Πίνακα Α.1: Έντυπο υλικό για τις ανάγκες των εξετάσεων
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), για τα έτη 2018, 2019
Αφορούν στην προμήθεια έντυπου υλικού, για τις ανάγκες των εξετάσεων

του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), έκαστου έτους, ήτοι για
την εξεταστική περίοδο Μαΐου, με 15 κατηγορίες εξέτασης ανά γλώσσα και

επίπεδο και συγκεκριμένα: • Για το επίπεδο Α σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία
στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική, • Για το

επίπεδο Β σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική, • Για το επίπεδο Γ σε ενιαία διαβαθμισμένη

δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική και

την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου με 12 κατηγορίες εξέτασης ανά γλώσσα και

επίπεδο και συγκεκριμένα: • Για το επίπεδο Β σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία
στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, •
Για το επίπεδο Γ σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία στις γλώσσες Αγγλική,
Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική, • Για το επίπεδο Γ1 με δοκιμασία
στην Τουρκική γλώσσα). Β. Τμήμα 4 του Πίνακα Α.1: Έντυπο υλικό για τις
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ανάγκες των εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας
(Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού

(«Ελληνομάθειας»), για τα έτη 2018, 2019 Αφορά στην προμήθεια έντυπου

υλικού, για τις ανάγκες των εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της

ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού
πολιτισμού («Ελληνομάθειας»), της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης και

Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.), περιόδων 1ου και 2ου εξαμήνου έκαστου έτους. Από
την παρούσα διακήρυξη θα συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό

φορέα ανά τμήμα. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό

φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο (εκτελεστικές
συμβάσεις) ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι

οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, δύο, τρία ή και
όλα τα τμήματα της Διακήρυξης.

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
17005/ΓΓ1/01-02-2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-

Οδός και αριθμός:
-

Ταχ. κωδ.:
-

Πόλη:
-

Χώρα:
---

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-

Ηλ. ταχ/μείο:
-

Τηλέφωνο:
-

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-3-
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-

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι

• 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) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
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-

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
Όνομα
-

Επώνυμο
-

Ημερομηνία γέννησης
-

Τόπος γέννησης
-

Οδός και αριθμός:
-

Ταχ. κωδ.:
-

Πόλη:
-

Χώρα:
---

Ηλ. ταχ/μείο:
-

Τηλέφωνο:
-

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

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

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες

που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,

καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό

προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας

και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή

τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε

τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις

πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-
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-

Διαφθορά

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 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; 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 στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως

ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Απάτη

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
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περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα

με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 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; 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.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με

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; 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

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

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
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Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---

Ενεχόμενο ποσό
-

---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
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Εκδότης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---

Ενεχόμενο ποσό
-

---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του

στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
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παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του

στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Πτώχευση

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Αφερεγγυότητα

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-

Εκδότης
-

Διακανονισμός με τους πιστωτές

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
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❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της

προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
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Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης

σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν [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, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
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Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,

όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του

παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς

τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-

Τόπος
-

Υπογραφή
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