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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ιαγωνισµός

ΦΓ 7/19

Είδος ∆ιαδικασίας

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

Κριτήριο κατακύρωσης

προσφορά µε βάση µόνο την τιµή (χαµηλότερη
τιµή) και για τις δύο (2) οµάδες (α/β). Οι
συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν µέρος για µία
ή και για τις δύο οµάδες.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής

Ηµεροµηνία :27/03/2019
Ηµέρα : Τετάρτη

προσφορών

Ώρα : 15.00 µ.µ.
Ηµεροµηνία

διενέργειας

διαγωνισµού

Ηµεροµηνία : 28/03/2019
Ηµέρα : Πέµπτη
Ώρα : 10:30 π.µ.

Τόπος διενέργειας

Αγ. Κωνσταντίνου 16, Αθήνα, 3ος όροφος

Κωδικός CPV

α) Οµάδα Α : 30197645-9 «Κάρτες Εκτύπωσης»
β)

Oµάδα

Β

:

22820000-4

«Έντυπα

Τυπογραφικά»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη

α) Οµάδα Α (Κάρτες Εκτύπωσης) : 16.875,00
€ ή 20.925,00 € συµπ/νου ΦΠΑ
β) Oµάδα Β (Έντυπα Τυπογραφικά):
12.910,00 € ή 16.008,40 € συµπ/νου ΦΠΑ
Σύνολο :
29.785,00 € (ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 24%
36.933,40 € (ευρώ) συµπεριλ. ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισµός Κ.Α.Ε. που βαρύνει

00.10.0891

«Εκτυπώσεις,

εκδόσεις,

και

βιβλιοδετήσεις του Προυπολογισµού Εξόδων του
ΕΦΚΑ του έτους 2019
∆ιάρκεια ισχύος προσφορών

Εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την ηµέρα της
διενέργειας του διαγωνισµού

Τόπος παράδοσης

Οµάδα Α (Κάρτες Εκτύπωσης): H παράδοση
θα γίνει στην αποθήκη του ΕΦΚΑ (Πειραιώς 167,
Ρέντης) στο 100% της ποσότητας σε 30
ηµερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση της
τελικής έγκρισης της µακέτας από την αρµόδια
∆/νση, κατόπιν επικοινωνίας του αναδόχου µε
τον αρµόδιο υπάλληλο της αποθήκης του ΕΦΚΑ,
σε χώρους που θα του υποδειχθούν, και µε
εργατικό προσωπικό που θα διαθέτει ο ανάδοχος.
Οµάδα Β (Έντυπα Τυπογραφικά): H
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παράδοση θα γίνει στην αποθήκη του ΕΦΚΑ
(Πειραιώς 167, Ρέντης) στο 100% της ποσότητας
σε 20 εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση της
τελικής έγκρισης της µακέτας από την αρµόδια
∆/νση Προµηθειών, κατόπιν επικοινωνίας του
αναδόχου µε τον αρµόδιο υπάλληλο της
αποθήκης του ΕΦΚΑ, σε χώρους που θα του
υποδειχθούν, και µε εργατικό προσωπικό που θα
διαθέτει ο ανάδοχος.
∆είγµα ή Μακέτα

Παραλαβή

Οµάδα Α (Κάρτες Εκτύπωσης):Κατάθεση
δείγµατος ή εναλλακτικά µακέτας, σύµφωνα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές, το οποίο θα εγκριθεί
από το τµήµα Ασφαλιστικής Ικανότητας της
∆/νσης Α’ Παροχών.
Οµάδα Β (Έντυπα Τυπογραφικά):Κατάθεση
µακέτας όλων των ειδών για έγκριση εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών από την γνωστοποίηση
της
κατακύρωσης
πριν
προχωρήσει
σε
οποιαδήποτε παραγωγή. Η µακέτα θα εγκριθεί
από τους αρµόδιους υπαλλήλους του τ. ΟΓΑ
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών, χωρίς ο χρόνος
αυτός να λογίζεται ως καθυστέρηση για αύξηση
του χρόνου παράδοσης. Εάν η µακέτα δεν
εγκριθεί µέσα στο ως άνω διάστηµα, τότε ο
χρόνος µέχρι την έγκριση αυτής αφαιρείται από
το χρόνο παράδοση του αναδόχου.
Τα δείγµατα ή οι µάκετες θα κατατεθούν
στη διεύθυνση Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3ος
όροφος, γραφείο 7, τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
Η παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβών του ΕΦΚΑ στην αποθήκη.
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Ενιαίος

Επωνυµία

Φορέας

Κοινωνικής

Ασφάλισης
Ταχυδροµική διεύθυνση

Αγ. Κωνσταντίνου 8

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδροµικός Κωδικός

104 31

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR

Τηλέφωνο

210 -5213 656
210- 5213 634

Φαξ

210 -5222 456

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr
rmixalopoulou@efka.gov.gr
Μιχαλοπούλου Ρουµπίνη

Αρµόδιος για πληροφορίες

Λιβανίου Επιστήµη
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.efka.gov.gr

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο

http://www.efka.gov.gr/

(URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειµένου της Σύµβασης είναι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης

- «ΕΦΚΑ», είναι

Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και

αποτελεί µη κεντρική

αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική κυβέρνηση και συστάθηκε µε το Ν.4387/16 (Α’ 85) όπως
ισχύει.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Κοινωνική Ασφάλιση.
Άρθρο 2. ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Τίτλος
α) Προµήθεια και εκτύπωση 250.000 Ευρωπαικών καρτών ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ)
β) Προµήθεια εντύπων και φακέλων (14 ειδών-27.200 τεµάχια συνολικά)
2.2. Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των
α) Οµάδα Α (Κάρτες Εκτύπωσης) : 16.875,00 € ή 20.925,00 € συµπ/νου ΦΠΑ
β) Oµάδα Β (Έντυπα Τυπογραφικά): 12.910,00 € ή 16.008,40 € συµπ/νου ΦΠΑ
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Σύνολο : 29.785,00 € (ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 24%
36.933,40 € (ευρώ) συµπεριλ. ΦΠΑ 24%
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον ΚΑΕ. : 00.10.0891 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις και
βιβλιοδετήσεις» του προϋπολογισµού εξόδων του οικονοµικού έτους 2019 του Ε.Φ.Κ.Α .
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ΄ αρ. ΑΑΥ Μ305/04-03-2019 (Α∆Α:ΨΖ7Τ465ΧΠΙΕ8Ω) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΕΦΚΑ., δέσµευσης πίστωσης ύψους 36.933,40 €, σε
βάρος της πίστωσης του προυπολογισµού του ΕΦΚΑ, έτους 2019.
Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : α) Οµάδα Α : 30197645-9 «Κάρτες
Εκτύπωσης» β) Oµάδα Β : 22820000-4 «Έντυπα Τυπογραφικά»
2.3. Τόπος –Χρόνος παράδοσης ειδών της σύµβασης
Οµάδα Α (Κάρτες Εκτύπωσης): H παράδοση θα γίνει στην αποθήκη του ΕΦΚΑ (Πειραιώς 167,
Ρέντης) στο 100% της ποσότητας σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση της τελικής
έγκρισης της µακέτας από την αρµόδια ∆/νση, κατόπιν επικοινωνίας του αναδόχου µε τον αρµόδιο
υπάλληλο της αποθήκης του ΕΦΚΑ, σε χώρους που θα του υποδειχθούν, και µε εργατικό προσωπικό
που θα διαθέτει ο ανάδοχος.
Οι υποψήφιοι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το
σύνολο της ποσότητας και να καταθέσουν πρωτότυπο δείγµα ή εναλλακτικά µακέτα, σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές, το οποίο θα εγκριθεί από το Τµήµα Ασφαλιστικής Ικανότητας της ∆/νσης Α’
Παροχών, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Π.∆.8/2019.
Οµάδα Β (Έντυπα Τυπογραφικά): H παράδοση θα γίνει στην αποθήκη του ΕΦΚΑ (Πειραιώς 167,
Ρέντης) στο 100% της ποσότητας σε 20 εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση της τελικής έγκρισης
της µακέτας από την αρµόδια ∆/νση, κατόπιν επικοινωνίας του αναδόχου µε τον αρµόδιο υπάλληλο
της αποθήκης του ΕΦΚΑ, σε χώρους που θα του υποδειχθούν, και µε εργατικό προσωπικό που θα
διαθέτει ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει υποχρεωτικά µακέτα όλων των ειδών για έγκριση εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών από την γνωστοποίηση της κατακύρωσης, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε
παραγωγή. Η µακέτα θα εγκριθεί από τους αρµόδιους υπαλλήλους του τ.ΟΓΑ εντός δύο (2) εργάσιµων
ηµερών, χωρίς ο χρόνος αυτός να λογίζεται ως καθυστέρηση για αύξηση του χρόνου παράδοσης. Εάν
η µακέτα δεν εγκριθεί µέσα στο ως άνω διάστηµα, τότε ο χρόνος µέχρι την έγκριση αυτής αφαιρείται
από το χρόνο παράδοσης του αναδόχου.
2.4

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι:
α) η Προµήθεια και εκτύπωση 250.000 Ευρωπαικών καρτών ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ) καθώς και
β) η Προµήθεια εντύπων και φακέλων (14 ειδών-27.200 τεµάχια συνολικά)
µε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και οι τεχνικές
προδιαγραφές δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.
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Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε δύο οµάδες.
Προσφορές υποβάλλονται για µία ή και για τις δύο οµάδες
Άρθρο 3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως την παράδοση και παραλαβή των
προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρ. 2.3 της παρούσης, τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής παραλαβής και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων
που απορρέουν από αυτή.
Άρθρο 4

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις

κατ΄

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από τις διατάξεις:


του ν.4387/16 (Α’ 85) «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-

συνταξιοδοτικού συστήµατος- Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις»


του ν.4445/16 (Α’ 236) «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική
αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν.4387/2016(Α΄85) και άλλες διατάξεις»


της υπ.αριθµ. ∆9/56379/14950 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «∆ιορισµός ∆ιοικητή, Υποδιοικητών, ορισµός Προέδρου και µελών στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)»



της υπ. αριθµ. Φ. ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/18-05-2017 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και
Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)



της υπ. αριθµ. Αριθµ. οικ. 37148/∆1/13152 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.∆∆. 382/4-7-2018) Απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , «∆ιορισµός ∆ιοικητή και
Υποδιοικητή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και τροποποίηση της
∆9/56379/14950/28-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «∆ιορισµός ∆ιοικητή, Υποδιοικητών, ορισµός Προέδρου, και µελών στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)» (Υ.Ο.∆.∆. 729), όπως
ισχύει».



το Π.∆. 8/2019 ΕΦΚΑ (ΦΕΚ 8/23-1-19) Οργανισµός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.).



του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,


της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές»,


του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,


του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν από τον ν.4057/12 και από το αρ.23 του
ν.4210/12”,


του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»



του ν.4172/2013 (Α\ 167) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 64 «Συντελεστές
παρακράτησης φόρου»



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και

στοιχεία”,


του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, όπως ισχύει.



της µε αρ. υπ’αρ.57654/23-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης

«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης»
-

της υπ’αρ 115/ΣΥΝ7/21-02-2019 Απόφασης ∆Σ του Ε.Φ.Κ.Α. µε την οποία εγκρίθηκε πίστωση
ποσού #29.785,00 €# πλέον ΦΠΑ για :
α)

την

Προµήθεια και εκτύπωση 250.000 Ευρωπαικών καρτών ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ)

καθώς και
β) την Προµήθεια εντύπων και φακέλων (14 ειδών-27.200 τεµάχια συνολικά), µε τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 00.10.0891 προϋπολογισµού του
Ε.Φ.Κ.Α για το έτος 2019 . Ο κωδικός είδους κατά CPV είναι CPV α) Οµάδα Α : 30197645-9
«Κάρτες Εκτύπωσης», β)

Oµάδα Β : 22820000-4 «Έντυπα Τυπογραφικά» ( Αρ.

φακέλου: ΦΓ7/19).
- της υπ΄ αρ. ΑΑΥ Μ305/04-03-2019(Α∆Α:ΨΖ7Τ465ΧΠΙ-Ε8Ω)

Απόφασης

Ανάληψης

Υποχρέωσης του ΕΦΚΑ., δέσµευσης πίστωσης ύψους 36.933,40 €, σε βάρος της πίστωσης του
προυπολογισµού του ΕΦΚΑ, έτους 2019.
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ΑΡΘΡΟ 5: Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 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. 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
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
ΑΡΘΡΟ 6 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Άρθρο 117 του Ν.4412/2016)
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού» του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 7 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 19 του Ν.4412/2016)
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
β) Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) Συνεταιρισµοί,
δ) Κοινοπραξίες εταιρειών
Ο Ε.Φ.Κ.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής την νοµικής
µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Στην περίπτωση ανάθεσης της
σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ /
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(Άρθρα 2 παρ. 1 περ.14, 53 και 121 Ν.4412/2016)
8.1. Έγγραφα σύµβασης
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Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016
για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα :
α) Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα παραρτήµατά της.
β) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
γ) Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, από την αναθέτουσα αρχή.
8.2 Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύµβασης, σε
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
1. Η Σύµβαση.
2. Η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου.
3. Συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που τυχόν παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα
αρχή.
4. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα παραρτήµατά της.
8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης, στα
Παραρτήµατά της και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (τεύχη) µέσω της ιστοσελίδας της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.efka.gov.gr στην διαδροµή : Αρχική Σελίδα ►
∆ιαγωνισµοί ► ∆ιεύθυνση Προµηθειών ► Περιλήψεις ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών
8.4 ∆ιευκρινίσεις –Συµπληρωµατικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. από τους
ενδιαφερόµενους για το διαγωνισµό, το αργότερο 6 µέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής
προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία, το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)
Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα (180)
ηµερών από την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι έως 28/09/2019. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν
παράταση ισχύος της προσφοράς, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παρ.4 του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10 : ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
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Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
(σύµφωνα µε το Ν.3861/10).
Η παρούσα διακήρυξη µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (αναλυτική διακήρυξη µετά των
παραρτηµάτων της και ΤΕΥ∆) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του Φορέα :
www.efka.gov.gr
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά για µία ή και για τις δύο
οµάδες. Η ανάθεση θα γίνει για το σύνολο της ποσότητας της κάθε οµάδας.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)
12.1 Γενικά για τις προϋποθέσεις συµµετοχής
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται
στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση
των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή
τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µία από τις
καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.
12.2 ΤΕΥ∆ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν,
µέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ σε δύο µορφές αρχείου:
•

Αρχείο PDF, (από τον ΕΦΚΑ), αναρτηµένο µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης &

•

Αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της
σύµβασης για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν,
να το υπογράψουν και να το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή.

12.3 Προϋποθέσεις συµµετοχής (Άρθρο 73 του ν. 4412/2016)
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα II) είναι οι εξής:

Α) Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε
ποινικές καταδίκες).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
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του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου»

Σε όλες τις περιπτώσεις νομικών προσώπων , η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.

Οικονοµικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισµού της παρούσας
περίπτωσης Α, µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του
παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό
της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε αµετάκλητη απόφαση, από τη
συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Β) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της
επικουρικής ασφάλισης), 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 ή/και όταν γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής:
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/∆1632/2011 (Β΄ 266), 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
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προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας

τους

φόρους

ή

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
Γ) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.

∆) Να µην εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις των προβλεποµένων στην παρ. 4 περ. γ έως θ του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ&,∆ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που
σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα
αντίστοιχα πεδία.



Κριτήρια επιλογής

Ε) Να ασκεί επαγγελµατική ιδιότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε
κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχει προσχωρήσει
στη Σ∆Σ, 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

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η Αρχή
αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις των παραπάνω
περιπτώσεων Α, Β, Γ , ∆ & Ε.
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Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής Α, Β , Γ , ∆ και Ε και περιγράφονται αναλυτικά
στο άρθρο 17 της παρούσας «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

12.4 Συµπλήρωση ΤΕΥ∆
Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
-Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και IV)
συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα, κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν
επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆ του Παραρτήµατος Γ’ της
παρούσας.
-Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή
του κατά νόµο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
Το ΤΕΥ∆ είναι δυνατό να υποβάλλεται µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, 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.

Επισηµαίνεται ότι :
•

Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει
ένα ΤΕΥ∆.

•

Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας)

•

Στην περίπτωση που ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύµβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε
υποβάλλεται µαζί µε το ΤΕΥ∆ του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα και χωριστό ΤΕΥ∆ εκ
µέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας).

12.5 Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)
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α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύµβασης.
β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος

συµµετοχής] και συµπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ.
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα – µέλος της ένωσης, στα
οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της
σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
12.6 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)
α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα
(ποσοστό) της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και
τους υπεργολάβους που προτείνει, συµπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.∆ του ΤΕΥ∆.
β) Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα (ποσοστό) της σύµβασης που ξεπερνάει το
30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥ∆ για καθέναν από τον/τους
υπεργολάβο/ους, προκειµένου να επαληθευτεί η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων
73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισηµαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους
αντικαταστήσει.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016)

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισµού.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΦΚΑ, στην διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 16, τκ 104
31 Αθήνα, 3ος όροφος, Γραφείο 7, στις 28/03/2019, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα 10.30 π.µ.
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΦΚΑ, στη διεύθυνση: Αγ.
Κωνσταντίνου 8, Γρ. Πρωτοκόλλου 213, 2ος όροφος.
Οι προσφορές υποβάλλονται µε :
(α) κατάθεσή τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΦΚΑ (Αγ. Κωνσταντίνου 8, Γρ. Πρωτοκόλλου, 2ος
όροφος, Γραφείο 213) είτε,
(β) µε ταχυδροµική αποστολή µέσω συστηµένης επιστολής ή µε courier προς τον ΕΦΚΑ
(Αγ.Κωνσταντίνου 8, Γρ. Πρωτοκόλλου 213, 2ος όροφος).
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Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδροµικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις «α»
και «β» άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί από το
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ε.Φ.Κ.Α., το αργότερο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι και τις 27/03/2019, ηµέρα Τετάρτη ώρα 15:00 µ.µ. Ο
Ε.Φ.Κ.Α. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα
από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν ο Ε.Φ.Κ.Α. ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές
που περιέρχονται στον Φορέα µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, σηµειώνεται στο πρακτικό της αρµόδιας
«Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών» η εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα
που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστηµένη
επιστολή) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
Ο Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο,
πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί
το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της
παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσµίες.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών του Ε.Φ.Κ.Α.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυµία του νοµικού προσώπου
και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυµίες των οικονοµικών φορέων που την αποτελούν, καθώς
και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, e-mail)]

Για τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό:
α)

Προµήθειας και εκτύπωσης 250.000 Ευρωπαικών καρτών ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ)
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καθώς ή/και
β) Προµήθειας εντύπων και φακέλων (14 ειδών-27.200 τεµάχια συνολικά)
,

Αρ.Πρωτ. ∆ιακήρυξης: …………………..
ΦΓ :7/19
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)
(∆νση : Αγ.Κωνσταντίνου 8, τκ 104 31-Αθήνα)

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 27/03/2019 ΩΡΑ 15.00 µ.µ.

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
(βλέπε παρ.14.2. 1 της παρούσας)
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(βλέπε παρ. 14.2.2 της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ο οποίος περιέχει
το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στην παρ 14.2.3 της παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
14.2 Περιεχόµενο επί µέρους φακέλων
14.2.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)
(i) Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει το ΤΕΥ∆ συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 12 της παρούσας.
(ii) νοµιµοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου. (ενδεικτικά : ΦΕΚ ίδρυσης και
τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος για
φυσικά πρόσωπα).1
14.2.2 Τεχνική προσφορά
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν οι
τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού
1
Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης , στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο,
προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου).
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 ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (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 εκπροσώπου.
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Παραρτήµατος Ι µέρος Γ της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς πληρούνται οι συγκεκριµένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές. Θα περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Επίσης οι οικονοµικοί φορείς στη τεχνική προσφορά τους δηλώνουν το χρόνο ισχύος
αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας.
14.2.3 Οικονοµική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «Οικονοµική προσφορά» θα περιέχει έγγραφο µε τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς του οικονοµικού φορέα.
Με την οικονοµική προσφορά του ο συµµετέχων υποβάλλει συµπληρωµένο το Υπόδειγµα
Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος IV της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόµιµο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του
νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από
τον κοινό εκπρόσωπό τους, νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονοµικός φορέας που έχει προσφέρει την
συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.
Όλες οι τιµές θα δίδονται σε ευρώ (€).
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα η
Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύµφωνα µε
το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.
14.3 Γλώσσα
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα 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 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
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.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
14.4 Λοιπά στοιχεία
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-Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόµιµο εκπρόσωπο του
οικονοµικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από
τον κοινό εκπρόσωπό τους.
-Τα δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα υποβάλλονται και
γίνονται αποδεκτά, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014
-Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100,
102 και 117 παρ 2 του Ν.4412/2016) – ισότιµες προσφορές (άρθρο 90
Ν.4412/2016)
15.1 Αποσφράγιση προσφορών
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
 Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα .
 Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
15.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής :
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο, εφόσον
προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύµβασης. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα
έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε
τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι
σύµφωνες µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών σε όσους παρευρίσκονται στη διαδικασία. Για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια «α» και «β» οι φάκελοι της οικονοµικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται µέχρι την λήξη της διαδικασίας.
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Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών και των οικονοµικών
προσφορών, µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση , κατά την κρίση της Επιτροπής.

15.3. Ισότιµες προσφορές
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιµες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς
τιµή, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
και παρουσία των οικονοµικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιµή και το αποτέλεσµα
καταγράφεται στο πρακτικό.

15.4. Κοινοποίηση αποτελεσµάτων, ενστάσεις
Τα αποτελέσµατα επικυρώνονται µε µία απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103
Ν.4412/2016)
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Ε.Φ.Κ.Α. ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα µέρη ΙΙ,
ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥ∆. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εµπρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην αρµόδια επιτροπή.
16.2 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν. Ο Ε.Φ.Κ.Α.
µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο
όριο για πέντε (5) επιπλέον ηµέρες.
16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο
χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από
τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των µερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ ή η πλήρωση µιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρµόζονται,
κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
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16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από την αρµόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στον Ε.Φ.Κ.Α. για τη λήψη απόφασης είτε
για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 17: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ν.4412/2016)

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ

ΜΕΣΑ)

(Άρθρο

80

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
στην προθεσµία του αρ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε

ποινικές καταδίκες), απόσπασµα ποινικού µητρώου εκδόσεως τελευταίου τριµήνου από την
ηµεροµηνία υποβολής του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά στις περιπτώσεις α) εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών
(ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα
σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισµών
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων:

φορολογική ενηµερότητα (σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία

υποβολής της), από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία

υποβολής της στην

αναθέτουσα αρχή, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης : ασφαλιστική ενηµερότητα κύριας
και επικουρικής ασφάλισης

(σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της) από αρµόδια κατά

περίπτωση Αρχή, από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την ηµεροµηνία
υποβολής των πιστοποιητικών στην αναθέτουσα αρχή, καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 ( του νοµίµου εκπροσώπου) στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές.
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Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –µέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου
12.6.β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
III)

πιστοποιητικό

από

τη

∆ιεύθυνση

Προγραµµατισµού

και

Συντονισµού

της

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Το εν λόγω έγγραφο ή πιστοποιητικό, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση (σύµφωνα µε
την παραγ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), ή 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 ως άνω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις.

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα,

σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα):
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, από την ηµεροµηνία υποβολής του, στην Αναθέτουσα αρχή, από το οποίο να προκύπτει
αν ο υποψήφιος Ανάδοχος 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
ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Αν 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
παραπάνω περιπτώσεις, 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 ως
άνω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς

φορείς αποδεικνύεται µέσω

πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων2.

2 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet.
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Για την περίπτωση ∆ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη µη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που
προβλέπονται στη παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόµενοι στο µέρος λόγοι αποκλεισµού.

∆) Για τα όσα δηλώθηκαν στο

Μέρος IV (Κριτήρια Επιλογής) Πιστοποιητικό του οικείου

επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους ή άλλης αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα
ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, µε το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελµά τους καθώς
και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισµού.

(Ε) Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα
δηλώνεται:



Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου.
Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης.



Ότι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού που συµµετέχουν στο διαγωνισµό δεν έχουν
υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν
αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την
Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.




Ότι οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας.
Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.

Στην ως ανω Υπεύθυνη δήλωση ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει εάν είναι
εγγεγραµµένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική
σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. (εφόσον είναι υπόχρεος σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθµό
εγγραφής στο ΕΜΠΑ. 3.

3

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή
διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν
προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της
συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην
ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων,
όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 17 παράγραφος 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 « Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι
παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης
στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η
διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.

4496/17 «Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, µαζικής
εστίασης και υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 1. Οι διακινητές συσκευασµένων προϊόντων υποχρεούνται να µην
διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.» Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 4β 2 του Ν.
4496/1712. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 130 του ν. 4412/2016. Σύµφωνα µε τον Νόµο 4042/2012, άρθρο 25 «Τα φυσικά ή
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Στην περίπτωση µη υποχρέωσης, οι οικονοµικοί φορείς µε την εν λόγω δήλωση θα
δηλώνουν ότι δεν εµπίµπτουν στα οριζόµενα των παραγράφων 1 , 2 , 11 του άρθρου 4β

και του άρθρου 12 του Ν. 4496/17
ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)
18.1 Κατακύρωση Σύµβασης
Τα αποτελέσµατα επικυρώνονται µε µία απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 της παρούσας.
Ο ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα µέχρι
ποσοστού 30% και µικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 50%.
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την ∆/ξη ποσοστού, απαιτείται
προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτή.
18.2 Σύναψη Σύµβασης
Στη συνέχεια, ο Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας επικαιροποιηµένα τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 16 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή).

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο της τιµής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
18.3 Τροποποίηση σύµβασης (Άρθρο 132 Ν.4412/2016)
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελµα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, µεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή
εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυµένη ευθύνη παραγωγού».
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 Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα κατά την έννοια των αρ. 13.1 και 15.1
της παρούσας.
 Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής
που τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται
τέτοιες.
 Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά
δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
 Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις
απαιτούµενες εξηγήσεις στην προκαθορισµένη προθεσµία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν
αποδεκτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102.
 Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές.
 Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)
20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Ε.Φ.Κ.Α., η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5)
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
ένστασης . Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο
ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/16)
21.1 Εγγύηση Συµµετοχής
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής.
(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)
21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
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Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, απευθύνεται
δε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το παράρτηµα «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται επίσης στους προσφέροντες και στην περίπτωση απόρριψης
της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσµία άσκησης ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης
αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
21.2. Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε.
(πρώην Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου
η εγγύηση οικονοµικό φορέα.

Οι εγγυήσεις αυτές 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», θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός
πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
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στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016)
Ο Ε.Φ.Κ.Α. µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει
τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον Ε.Φ.Κ.Α. ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου
106 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ (Άρθρο 219 Ν.4412/2016)
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε το άρθρο
208 του ν. 4412/16.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση τους
ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή
αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο
που περιγράφεται στο άρθρου 208 του Ν.4412/16.
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
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εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 206 έως 220 του
Ν.4412/16, αναφορικά µε τις διατάξεις για την εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών και παροχής
υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ –∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 205 & 207 Ν.4412/2016)
24.1 Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, και στις περιπτώσεις που
αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16 σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του ιδίου άρθρου, σε
συνδυασµό µε το άρθρο 206 και 207 , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή
τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης,
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός
από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.

24.2 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
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Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα,
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την
προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου
υπερηµερίας. [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό
πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούµενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα µέλη της ένωσης.
Η επιβολή ποινικών ρητρών ή / και η κήρυξη εκπτώτου του Αναδόχου δεν εφαρµόζονταν όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
24. 3 Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει του
παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α. ή
του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 25 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο 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.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 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.

Σελίδα 30

ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
ΑΡΘΡΟ 26 : ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ,
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
26.1. Χρηµατοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)
Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (από τον Κ.Α.Ε. 00.10.0891 του προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ).
26.2 Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει από τον Ε.Φ.Κ.Α. στο 100% του τιµήµατος µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής και ποιοτικής παραλαβής και την
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ.5 του ν.4412/16, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
26.3 Κρατήσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, την παροχή υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:


Κράτηση ύψους 0,06 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (άρθρο 375
παρ 7 του Ν.4412/2016).


Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου 3% και επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ

20%.
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ε.Φ.Κ.Α. µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α) Εκτύπωση και προµήθεια 250.000 Ευρωπαικών Καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) για τη Γενική
∆/νση Καταβολής Παροχών Υγείας.
Β) Προµήθεια εντύπων και φακέλων (14 ειδών-27.200 τεµάχια συνολικά), προκειµένου να καλυφθούν
οι ανάγκες του τ. ΟΓΑ.
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηµατοδότηση: Ε.Φ.Κ.Α. , Κ.Α.Ε 00.10.0891, προϋπολογισµού ΕΦΚΑ έτους 2019.
Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. ΑΑΥ Μ305/04-03-2019 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους 36.933,40 € του
προϋπολογισµού ΕΦΚΑ έτους 2019.
Για την ανωτέρω δαπάνη δεν απαιτείται έκδοση απόφασης υπουργικής προέγκρισης4 στα πλαίσια
εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 12, του άρθρου 34 του ν.4484/2017

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 29.785,00 € Πλέον ΦΠΑ

Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-επιβαρύνσεις: τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

4

Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται στις περιπτώσεις : α) που η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000,00) ευρώ ετησίως και προβλέπεται να βαρύνει είτε τµηµατικά είτε εξολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) β) υπέρβασης του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ σωρευτικά ανά
Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) όπως προκύπτει από το συνοδευτικό πίνακα (ΕΝΤΥΠΟ Π3Α) αιτηµάτων έγκρισης ανάληψης πολυετών
υποχρεώσεων
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ΜΕΡΟΣ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑ∆Α Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Εισαγωγή
Σύµφωνα µε τις σχετικές Αποφάσεις της ∆ιοικητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ασφάλεια των
∆ιακινουµένων Εργαζοµένων, η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας περιέχει ένα σύνολο ορατών
στοιχείων, τα οποία χρησιµοποιούνται από κράτος µέλος άλλο από το αρµόδιο κράτος ή το κράτος
κατοικίας µε σκοπό:

•
•

την ταυτοποίηση του ασφαλισµένου, του αρµόδιου φορέα και της κάρτας,

την πιστοποίηση του δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης κατά την διάρκεια προσωρινής
διαµονής σε άλλο κράτος µέλος.
Τα υποδείγµατα, τα οποία ακολουθούν, βασίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται
στο παρόν έγγραφο και παρατίθενται µόνον εν είδει παραδείγµατος.

Εικόνα 1: Εµπρόσθια όψη του υποδείγµατος

Εικόνα 2: Οπίσθια όψη του υποδείγµατος

Παρότι η διάταξη των ορατών στοιχείων είναι ταυτόσηµη και στα δύο υποδείγµατα, ανεξάρτητα,
δηλαδή, από την πλευρά, η οποία χρησιµοποιείται για την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας, η
εµπρόσθια και η οπίσθια όψη της κάρτας χαρακτηρίζονται από διαφορετική δοµή. Η παρουσίαση αυτή
συνιστά προϊόν του συµβιβασµού µεταξύ της ανάγκης να υπάρξει ένα ενιαίο υπόδειγµα ευρωπαϊκής
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κάρτας και των διαρθρωτικών διαφορών των δύο όψεων. Παράλληλα καταβλήθηκαν προσπάθειες, οι
δύο όψεις να διαθέτουν ενιαίο ύφος παρουσίασης.

2. Αναφορά προτύπων

Αναφορά

Τίτλος εγγράφου/Περιγραφή

Ηµεροµηνία έκδοσης

ISO 3166-1

Κωδικοί για την απεικόνιση ονοµάτων χωρών και των
υποδιαιρέσεών τους – Τµήµα 1: Κωδικοί χωρών

1997

ISO/IEC 7810

Κάρτες αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας – Φυσικά
χαρακτηριστικά

1995

SO/IEC 7816

Κάρτες
αναγνώρισης
στοιχείων
ταυτότητας
–
Ολοκληρωµένο (-α) κύκλωµα (-ώµατα) καρτών µε
επαφές
Τµήµα 1: Φυσικά χαρακτηριστικά
Τµήµα 2: ∆ιάσταση και θέση των επαφών

ISO 8859-1

Κωδικοποιηµένες οµάδες γραφικών χαρακτήρων
οκταδίφιας µονοδυφιοσυλλαβής (8-bit single-byte
coded graphic character sets)

1998
1999
1998

Τµήµα 1: Λατινικό αλφάβητο αριθ. 1
EN 1867

Κάρτες αναγνώσιµες από µηχανή - Εφαρµογές υγείας Σύστηµα αρίθµησης και διαδικασία καταχώρησης για
αναγνωριστικά στοιχείων ταυτότητας εκδότη

1997

3. Προδιαγραφές

3.1.

Ορισµοί

Η εµπρόσθια όψη είναι η όψη, στην οποία ενσωµατώνεται ο µικροεπεξεργαστής (εάν προβλέπεται).
Η οπίσθια όψη είναι η όψη, η οποία φέρει την µαγνητική ταινία (εάν προβλέπεται).
Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν προβλέπεται ούτε µικροεπεξεργαστής ούτε µαγνητική ταινία, η
εµπρόσθια όψη είναι η όψη, στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες, οι οποίες περιγράφονται στο
παρόν έγγραφο.

3.2.

Γενική δοµή

Ο µορφότυπος της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας τηρεί τον µορφότυπο ID-1 (53,98 χλστ.
ύψος, 85,60 χλστ. πλάτος και 0,76 χλστ. πάχος). Ωστόσο, εάν η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης
ασθένειας έχει την µορφή αυτοκόλλητης ταινίας, η οποία εφαρµόζεται στην οπίσθια όψη της εθνικής
κάρτας, τότε δεν εφαρµόζεται το κριτήριο πάχους ID-1.

3.2.1.

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας: εµπρόσθια όψη της κάρτας

Το φόντο διαιρείται σε δύο µέρη από έναν άξονα, ο οποίος χωρίζει την επιφάνεια της κάρτας κάθετα
στο τµήµα 1 αριστερά (πλάτους 53 χλστ.) και στο τµήµα 2 δεξιά.

Τέσσερα διαστήµατα οριοθετούνται µε την βοήθεια διαχωριστικών γραµµών:
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• 3 κάθετες διαχωριστικές γραµµές
α) 5 χλστ. από το αριστερό άκρο της κάρτας,
β) 21,5 χλστ. από το αριστερό άκρο της κάρτας,
γ) 1 χλστ. από το δεξί άκρο της κάρτας.
• 3 οριζόντιες διαχωριστικές γραµµές
δ) 2 χλστ. από το άνω άκρο της κάρτας
ε) 17 χλστ. από το άνω άκρο της κάρτας,
στ) 5 χλστ. από το κάτω άκρο της κάρτας.

α) Κάρτα χωρίς µικροεπεξεργαστή
Πεδίο
1:
Είδος εντύπου

Όνομα της
κάρτας
Φόντο ΕΕ
Τμήμα 1

δ)
α)

β)

γ)
ε)

στ)

3.2.2.

Έµβληµα
της
ΕΕ και πεδίο 2.
Πεδίο
δεδομένων

Φόντο
Τµήµα 2

ΕΕ

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας: οπίσθια όψη της κάρτας

Το φόντο διαιρείται σε δύο µέρη από έναν άξονα, ο οποίος χωρίζει την επιφάνεια της κάρτας οριζόντια
σε δύο ισοµεγέθη τµήµατα. Το τµήµα 1 αποτελεί το άνω τµήµα της κάρτας και το τµήµα 2 το κάτω.

Μία σειρά διαχωριστικών γραµµών οριοθετούν πέντε διαστήµατα:

• Συµµετρικά
ζ) 9 χλστ. από το αριστερό άκρο της κάρτας,
η) στο µέσο της κάρτας,
θ) 9 χλστ. από το δεξί άκρο της κάρτας.
• Κάθετα
ι) 3 χλστ. από το αριστερό άκρο της κάρτας
ια) 3 χλστ. από το δεξί άκρο της κάρτας,
• Οριζόντια
ιβ) στο µέσο της κάρτας
ιγ) 2 χλστ. από το κάτω άκρο της κάρτας.

γ) Κάρτα χωρίς µαγνητική ταινία
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Όνομα κάρτας
Φόντο ΕΕ
Τμήμα 1
Πεδίο 1: είδος
εντύπου

Έμβλημα της ΕΕ
και πεδίο 2.

ιβ)

Κενός χώρος

ζ)

η)

θ)

ι)

ια)
ιγ)

3.3.

3.3.1.

Φόντο ΕΕ και
τμήμα 2.
Πεδίο
δεδομένων

Φόντο και γραφικά στοιχεία

Χρώµατα του φόντου

Η διάταξη των χρωµάτων του φόντου έχει ως εξής5:
Το τµήµα 1 είναι µπλε σκούρο και ιώδες6
Το τµήµα 2 είναι µπλε/γκρι7, το οποίο σκουραίνει ελαφρά από το µέσο προς τα άκρα της κάρτας
Το πεδίο δεδοµένων περιλαµβάνει λευκές ταινίες, οι οποίες αποτελούν το φόντο για καθεµία από τις
γραµµές προσωπικών δεδοµένων (βλ. παρακάτω).
Το τµήµα 2 και το πεδίο δεδοµένων παρουσιάζονται µε σκίαση, έτσι ώστε να δηµιουργείται η
εντύπωση ανάγλυφου. Το φως έρχεται από την αριστερή άνω γωνία της κάρτας.

Ο κενός χώρος είναι του ίδιου χρώµατος είτε µε το τµήµα 2 (χωρίς σκίαση) είτε µε το πεδίο
δεδοµένων.

3.3.2.

Ευρωπαϊκό έµβληµα

Το ευρωπαϊκό έµβληµα αποτελείται από τα ευρωπαϊκά αστέρια σε λευκό χρώµα:

• Στην εµπρόσθια όψη της κάρτας, έχει διάµετρο 15 χλστ. και τοποθετείται κάθετα κάτω από την
διαχωριστική γραµµή «δ» και µε οριζόντια στοίχιση στο κέντρο του τµήµατος 2 του φόντου,
• Στην οπίσθια όψη της κάρτας, έχει διάµετρο 10 χλστ. και τοποθετείται συµµετρικά κατά µήκος του
κάθετου άξονα «θ» και µε στοίχιση στο κέντρο σε σχέση µε τον κενό χώρο.
Θα χρησιµοποιηθεί ένα εναλλακτικό έµβληµα για τις χώρες, στις οποίες η ευρωπαϊκή κάρτα πρόκειται
να εκδοθεί και οι οποίες δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5

6
7

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της χρωματικής διάταξης διατίθενται κατόπιν αιτήματος από τη Γραμματεία της Διοικητικής
Επιτροπής. Παρέχονται στον κατάλληλο μορφότυπο σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές του επαγγελματικού κλάδου
εκτύπωσης (δηλ. όπως ένας φάκελος Quark Xpress. Η χρωματική διάταξη περιλαμβάνει 4 χρώματα CYMK και όλες οι
εικόνες είναι σε μορφότυπο TIFF).
Ο κωδικός αναφοράς CMYK του χρώματος αυτού είναι C78 M65 Y21 K7.
Οι κωδικοί αναφοράς CMYK είναι C33 M21 Y13 K1 για το γκρι και C64 M46 Y16 K2 για το μπλε.
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3.3.3.

Πεδίο δεδοµένων

Ο χώρος του πεδίου δεδοµένων αποτελείται από λευκές ταινίες δεδοµένων (5 στην εµπρόσθια όψη και
4 στην οπίσθια) ύψους 4 χλστ. µε µεσοδιαστήµατα 2 χλστ:

• Στην εµπρόσθια όψη της κάρτας, το πεδίο δεδοµένων στοιχίζεται στο κέντρο µεταξύ των καθέτων
διαχωριστικών γραµµών «β» και «γ» και των οριζοντίων «ε» και «στ»,
• Στην οπίσθια όψη της κάρτας, το πεδίο δεδοµένων τοποθετείται συµµετρικά σε σχέση µε τον
κάθετο άξονα «η» και µεταξύ των καθέτων διαχωριστικών γραµµών «ι» και «ια» και πάνω από την
οριζόντια γραµµή «ιγ».
3.3.4.

Κενός χώρος

Ο κενός χώρος βρίσκεται στην οπίσθια όψη της ευρωπαϊκής κάρτας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
τις αρχές των κρατών µελών. Μπορεί, για παράδειγµα, να χρησιµοποιηθεί για την τοποθέτηση ταινίας
υπογραφής, κειµένου, λογότυπου ή άλλου σήµατος. Ωστόσο, το περιεχόµενο του χώρου αυτού δεν
έχει νοµική αξία αλλά απλώς ενηµερωτική.

Ο κενός χώρος τοποθετείται ως εξής:

• Όταν η ευρωπαϊκή όψη της κάρτας είναι η εµπρόσθια, η οπίσθια αποτελείται από τον κενό χώρο
χωρίς καµία προδιαγραφή.
• Όταν η ευρωπαϊκή όψη της κάρτας είναι η οπίσθια όψη άλλης κάρτας, ο κενός χώρος χωρίς άλλες
προδιαγραφές πέρα από τις διαστάσεις, οι οποίες τον προσδιορίζουν, παραµένει διαθέσιµος στην
οπίσθια όψη της κάρτας (10 χλστ. ύψος και 52 χλστ. πλάτος). Τοποθετείται συµµετρικά κατά µήκος
του κάθετου άξονα «η», µε στοίχιση στο κέντρο, µεταξύ της µαγνητικής ταινίας και του πεδίου
δεδοµένων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον εκδότη της κάρτας για την αναγραφή ταινίας
υπογραφής εγκυρότητας ή κειµένου.
• Εν απουσία µαγνητικής ταινίας, ο κενός χώρος είναι ύψους 20 χλστ. αντί 10 χλστ.
3.4.

Προκαθορισµένα στοιχεία δεδοµένων

3.4.1.

Όνοµα κάρτας

Όνοµα
πεδίου

Όνοµα κάρτας

Περιγραφή

Το κοινό όνοµα της κάρτας σύµφωνα µε την Απόφαση αριθµ 189 της ∆ιοικητικής
Επιτροπής.

Θέση

• Στην εµπρόσθια όψη, κάτω από την οριζόντια διαχωριστική γραµµή «δ» και
δεξιά της κάθετης διαχωριστικής γραµµής «α»,
• Στην οπίσθια όψη, συµµετρικά κατά µήκος του κάθετου άξονα «η», στοίχιση
στο κέντρο στο χώρο µεταξύ της µαγνητικής ταινίας και του άνω άκρου της
κάρτας
Η τιµή «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας» αναγράφεται σε µία επίσηµη
γλώσσα
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Τιµές

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, µε κεφαλαίους χαρακτήρες και
σε κανονική µορφή, µεγέθους 7 στην εµπρόσθια όψη και µεγέθους 6 στην
οπίσθια όψη, λευκού χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων
και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.

Μήκος

40 χαρακτήρες

Παρατήρηση

Η επακριβής διατύπωση του ονόµατος της κάρτας στην γλώσσα του κράτους
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µέλους έκδοσης εµπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

3.4.2.

Τίτλος

Όνοµα
πεδίου

Τίτλος

Περιγραφή

Ο τίτλος προσδιορίζει το αντικείµενο του κάθε πεδίου δεδοµένων.

Θέση

Πάνω
από
καθένα
από
τα
πεδία
προσωπικών
δεδοµένων
Αριστερή στοίχιση των τίτλων στην αριστερή πλευρά της κάρτας και δεξιά
στοίχιση των τίτλων στη δεξιά πλευρά της κάρτας.

Τιµές

Οι τιµές αναγράφονται σε µία επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
ως εξής (µε το αγγλικό ως κείµενο αναφοράς):
1. (κανένας τίτλος για τον κωδικό εντύπου)
2. (κανένας τίτλος για τον κωδικό αναγνώρισης του κράτους µέλους έκδοσης)
3. Επώνυµο
4. Όνοµα (ονόµατα)
5. Ηµεροµηνία γέννησης
6. Αριθµός µητρώου
7. Κωδικός του φορέα
8. Λογικός αριθµός της κάρτας
9. Ηµεροµηνία λήξης

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, σε πλάγια και κανονική µορφή,
µεγέθους 5, λευκού χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και
«κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
∆ιάστιχο 2 σηµείων (line spacing of 2 points) + µέγεθος των χαρακτήρων.

Μήκος

Ανάλογα µε τις προαναφερθείσες τιµές.

Παρατήρηση

Κάθε τίτλος προσδιορίζεται σαφώς από έναν αριθµό, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
υπέρθεση
των
καρτών
σε
διαφορετικές
γλώσσες.
Η επακριβής διατύπωση των τιµών κάθε τίτλου στην γλώσσα του κράτους µέλους
έκδοσης εµπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

3.4.3.

Κράτος έκδοσης

Όνοµα
πεδίου

Κωδικός του κράτους έκδοσης

Περιγραφή

Κωδικός αναγνώρισης του κράτους, το οποίο εκδίδει την κάρτα.

Θέση

Πεδίο 2: κεντρική στοίχιση εντός του ευρωπαϊκού εµβλήµατος και λευκού
τετράγωνου ύψους και πλάτους 4 χλστ.

Τιµές

∆ιψήφιος κωδικός ISO για τη χώρα (ISO 3166-1)

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, µε κεφαλαίους χαρακτήρες και
σε κανονική µορφή, µεγέθους 7, µαύρου χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους
των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.

Μήκος

2 χαρακτήρες.

Παρατήρηση

Θα χρησιµοποιείται ο κωδικός «UK» αντί του «GB», ο τυποποιηµένος κωδικός για
το Ηνωµένο Βασίλειο.
Θα χρησιµοποιείται ένας µόνον κωδικός για κάθε κράτος µέλος.
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3.5.

Στοιχεία προσωπικών δεδοµένων

Τα στοιχεία προσωπικών δεδοµένων έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:
Συµµόρφωση µε το πρότυπο EN 1387, όσον αφορά στην οµάδα των χαρακτήρων: λατινικό αλφάβητο
αριθ. 1 (ISO 8859-1)
Εάν ανακύψει ανάγκη σύντµησης των στοιχείων λόγω του περιορισµένου αριθµού διαστηµάτων,
πρέπει να επισηµαίνεται µε µία τελεία.
Τα δεδοµένα εκτυπώνονται µε λέιζερ ή µε θερµική µεταφορά ή χαράσσονται αλλά δεν είναι ανάγλυφα.
Κάθε στοιχείο δεδοµένων τοποθετείται σύµφωνα µε τα παρακάτω σχέδια.
Εικόνα 3: Εµπρόσθια όψη του υποδείγµατος για το πεδίο δεδοµένων
3. Επώνυµο

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN
4. Όνοµα (ονόµατα)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI
5. Ηµεροµηνία γέννησης

6. Αριθµός µητρώου

HH/MM/EEEE

12345678901234567890
7. Κωδικός φορέα

1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO
8. Λογικός αριθµός κάρτας

9. Ηµεροµηνία λήξης

12345678901234567890

HH/MM/EEEE

Εικόνα 4: Οπίσθια όψη του υποδείγµατος για το πεδίο δεδοµένων
3. Επώνυµο

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN
4. Όνοµα (ονόµατα)

5. Ηµεροµηνία γέννησης

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI

HH/MM/EEEE

6. Αριθµός µητρώου

7. Κωδικός φορέα

12345678901234567890

1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO

8. Λογικός αριθµός κάρτας

9. Ηµεροµηνία λήξης

12345678901234567890

3.5.1.

HH/MM/EEEE

Κωδικός εντύπου

Όνοµα
πεδίου

Κωδικός εντύπου

Περιγραφή

Όνοµα του εντύπου, το οποίο αντικαθίσταται από την κάρτα.

Θέση

Πεδίο 1:
• Στην εµπρόσθια όψη, κάτω από την οριζόντια διαχωριστική γραµµή «δ» και
αριστερά της κάθετης διαχωριστικής γραµµής «γ»
• Στην οπίσθια όψη, συµµετρικά κατά µήκος του κάθετου άξονα «ζ» και σε
στοίχιση στο κέντρο του κενού χώρου
Και στις δύο περιπτώσεις βρίσκεται εντός ενός λευκού παραλληλόγραµµου
ύψους 4 χλστ. και πλάτους 10 χλστ.

Τιµές

«E-111», το οποίο παρέχει το δικαίωµα χορήγησης άµεσα αναγκαίων παροχών
ασθένειας σε είδος,
«E-111+», το οποίο παρέχει το δικαίωµα χορήγησης αναγκαίων παροχών
ασθένειας σε είδος,
«E-111B», για το Βέλγιο,
νοσοκοµειακής περίθαλψης

το

οποίο

παρέχει

περιορισµένο

δικαίωµα

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, µε κεφαλαίους χαρακτήρες
και σε κανονική µορφή, µεγέθους 7, µαύρου χρώµατος, 90% του κανονικού
πλάτους των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.

Μήκος

6 χαρακτήρες. Ο δεύτερος είναι παύλα.

Σελίδα 39

ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
Όνοµα
πεδίου

Κωδικός εντύπου

Παρατήρηση

Μετά την εξίσωση των δικαιωµάτων όλων των ασφαλισµένων προσώπων βάσει
των καταλλήλων τροποποιήσεων στους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθµ. 1408/71 και
(ΕΟΚ) αριθµ. 574/72, το συγκεκριµένο πεδίο χρησιµοποιείται µόνον για την τιµή
«E-111B».

3.5.2.

Στοιχεία δεδοµένων σχετικά µε τον κάτοχο της κάρτας

Σηµειώστε, ότι ο κάτοχος της κάρτας µπορεί να µην είναι ο άµεσα ασφαλισµένος αλλά ένας
δικαιούχος, καθόσον η κάρτα είναι ατοµική.

Όνοµα
πεδίου

Επώνυµο του κατόχου της κάρτας

Περιγραφή

Το επώνυµο, όπως χρησιµοποιείται,στο κράτος µέλος έκδοσης

Θέση

Πεδίο 3

Τιµές

-

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, µε κεφαλαίους χαρακτήρες και
σε κανονική µορφή, µεγέθους 7, µαύρου χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους
των χαρακτήρων και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
Στοίχιση στο αριστερό περιθώριο.
∆ιάστιχο 3 σηµείων (line spacing of 3 points) + µέγεθος των χαρακτήρων.

Μήκος

Έως 40 χαρακτήρες

Παρατήρηση

Το πεδίο του επωνύµου περιλαµβάνει τίτλους, πρόθεµα ή οποιοδήποτε άλλο
συµπλήρωµα ή πρόθεµα επωνύµου.

Όνοµα
πεδίου

Όνοµα (ονόµατα) του κατόχου της κάρτας

Περιγραφή

Το πρώτο (και τα ενδιάµεσα) όνοµα (-τα) του κατόχου της κάρτας, όπως
χρησιµοποιείται στο κράτος µέλος έκδοσης.

Θέση

Πεδίο 4

Τιµές

-

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, σε κανονική µορφή, µεγέθους
7, µαύρου χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και
«κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
Στοίχιση στην αριστερή πλευρά.
∆ιάστιχο 3 σηµείων (line spacing of 3 points) + µέγεθος των χαρακτήρων.

Μήκος

Έως 35 χαρακτήρες

Παρατήρηση

Το παρόν πεδίο µπορεί να περιλαµβάνει αρχικό (-ά).

Όνοµα
πεδίου

Ηµεροµηνία γέννησης

Περιγραφή

Η ηµεροµηνία γέννησης του κατόχου της κάρτας, όπως χρησιµοποιείται στο
κράτος µέλος έκδοσης.

Θέση

Πεδίο 5
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Όνοµα
πεδίου

Ηµεροµηνία γέννησης

Τιµές

ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ, όπου Η σηµαίνει Ηµέρα, Μ Μήνας και Ε Έτος.

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, σε κανονική µορφή, µεγέθους
7, µαύρου χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και
«κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
Στοίχιση στην αριστερή πλευρά στην εµπρόσθια όψη της κάρτας και στην δεξιά
στην οπίσθια όψη.
∆ιάστιχο 3 σηµείων (line spacing of 3 points) + µέγεθος των χαρακτήρων.

Μήκος

10 χαρακτήρες, συµπεριλαµβανοµένης µιάς καθέτου µεταξύ της κάθε οµάδας.

Παρατήρηση

-

Όνοµα
πεδίου

Αριθµός µητρώου του κατόχου της κάρτας

Περιγραφή

Ο αριθµός µητρώου του κατόχου της κάρτας, όπως χρησιµοποιείται στο κράτος
µέλος έκδοσης.

Θέση

Πεδίο 6

Τιµές

Βλέπε ισχύοντα αριθµό µητρώου

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, σε κανονική µορφή, µεγέθους
7, µαύρου χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων και
«κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
Στοίχιση στην δεξιά πλευρά στην εµπρόσθια όψη της κάρτας και στοίχιση στην
αριστερή στην οπίσθια όψη.
∆ιάστιχο 3 σηµείων (line spacing of 3 points) + µέγεθος των χαρακτήρων.

Μήκος

Έως 20 χαρακτήρες για τον κωδικό αναγνώρισης

Παρατήρηση

Ο αριθµός µητρώου του κατόχου της κάρτας ή, εάν δεν υπάρχει, του
ασφαλισµένου προσώπου, από το οποίο έλκονται τα δικαιώµατα του κατόχου της
κάρτας.
∆εν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ειδικό πεδίο στην κάρτα για ατοµικά
χαρακτηριστικά, όπως το φύλο ή η ιδιότητα του µέλους οικογένειας. Μπορούν,
ωστόσο, να περιλαµβάνονται στον αριθµό µητρώου.

3.5.3.

Στοιχεία δεδοµένων του αρµόδιου φορέα

Όνοµα
πεδίου

Όνοµα του φορέα

Περιγραφή

Ο «φορέας» είναι ο αρµόδιος φορέας ασφάλισης ή κατοικίας, όπως καθορίζεται
στα παραρτήµατα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 574/72.

Θέση

Πεδίο 7, τµήµα 1

Τιµές

Αναγράφονται τα αρχικά του φορέα αντί της πλήρους επωνυµίας του.

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, σε κανονική µορφή,
µεγέθους 7, µαύρου χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων
και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
Το πεδίο 7 στοιχίζεται στην δεξιά πλευρά και το Τµήµα 1 είναι στα δεξιά του
Τµήµατος 2.
∆ιάστιχο 3 σηµείων (line spacing of 3 points) + µέγεθος των χαρακτήρων.
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Μήκος

Έως 15 χαρακτήρες
∆ύο διαστήµατα και µία παύλα θα χωρίζουν το τµήµα 1 από το τµήµα 2.
Το µήκος του τµήµατος 1 µπορεί να επεκταθεί, εφόσον µπορεί να µειωθεί το
µήκος του τµήµατος 2.

Παρατήρηση

Τα αρχικά αναγράφονται, για να εντοπίζονται πιθανά προβλήµατα µε τα
δεδοµένα του τίτλου στον κωδικό του φορέα (πεδίο 7, τµήµα 2) και να
εξασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος του κωδικού του φορέα.
Η πλήρης επωνυµία του φορέα θα παρέχεται µε βάση τα αρχικά ή τον κωδικό
του µέσω ενός άµεσου (on-line) εργαλείου στο διαδίκτυο.
∆εν θα χρησιµοποιείται τελεία κατά την αναγραφή των αρχικών.

Όνοµα
πεδίου

Κωδικός του φορέα

Περιγραφή

Ο κωδικός, ο οποίος χορηγείται σε εθνικό επίπεδο στον «φορέα», δηλαδή στον
αρµόδιο φορέα ασφάλισης ή κατοικίας, όπως καθορίζεται στα παραρτήµατα 2
και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 574/72.

Θέση

Πεδίο 7, τµήµα 2

Τιµές

Βλέπε κατάλογο εθνικών κωδικών των αρµοδίων φορέων.

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, σε κανονική µορφή,
µεγέθους 7, µαύρου χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων
και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
Το πεδίο 7 στοιχίζεται στην δεξιά πλευρά και το Τµήµα 2 είναι στα αριστερά του
Τµήµατος 1.
∆ιάστιχο 3 σηµείων (line spacing of 3 points) + µέγεθος των χαρακτήρων.

Μήκος

Μεταξύ 4 και 10 χαρακτήρων

Παρατήρηση

Οποιοδήποτε συµπληρωµατική επικαιροποιηµένη ή ιστορική πλροφόρηση
χρειάζεται για την επικοινωνία µε τον φορέα, θα µπορούσε να είναι διαθέσιµη
µέσω του κέντρου πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Ο αρµόδιος φορέας µπορεί να είναι διαφορετικός από τον οργανισµό σύνδεσης
ή από τον οργανισµό, ο οποίος βαρύνεται µε την διασυνοριακή απόδοση των
δαπανών, καθώς και από τον οργανισµό, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την
τεχνική έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας. Η σχετική
πληροφόρηση µπορεί επίσης να είναι διαθέσιµη στο διαδίκτυο µέσω του
κέντρου συλλογής πληροφοριών.

3.5.4.

Στοιχεία δεδοµένων σχετικά µε την κάρτα

Όνοµα
πεδίου

Λογικός αριθµός της κάρτας

Περιγραφή

Λογικός ατοµικός αριθµός, ο οποίος στοχεύει στην ταυτοποίηση της κάρτας
αποκλειστικά και δίδεται σε κάθε κάρτα από τον εκδότη της. Αποτελείται από
δύο µέρη, τον αριθµό ταυτοποίησης του εκδότη και τον αριθµό σειράς της
κάρτας.

Θέση

Πεδίο 8

Τιµές

Οι πρώτοι 10 χαρακτήρες ταυτοποιούν τον εκδότη της κάρτας σύµφωνα µε το
πρότυπο EN 1867 του 1997
Τα 10 τελευταία ψηφία συνιστούν τον αποκλειστικό αριθµό σειράς.

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, σε κανονική µορφή,
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µεγέθους 7, µαύρου χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων
και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
∆ιάστιχο 3 σηµείων (line spacing of 3 points) + µέγεθος των χαρακτήρων.
Μήκος

20 χαρακτήρες (ο αποκλειστικός αριθµός σειράς της κάρτας αρχίζει από όσα 0
χρειάζεται, για να συµπληρωθούν 10 ψηφία).

Παρατήρηση

Για την χορήγηση αριθµού ταυτοποίησης του εκδότη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µία ad hoc διαδικασία καταχώρησης αντί της επίσηµης, η οποία καθορίζεται στο
πρότυπο EN 1867, στα κράτη µέλη, τα οποία εκδίδουν ευρωπαϊκές κάρτες
ασφάλισης ασθένειας χωρίς ηλεκτρονικά µέρη. Αυτός ο λογικός αριθµός
ταυτοποίησης της κάρτας πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο των πληροφοριών της
κάρτας µε τις πληροφορίες, τις οποίες έχει στην διάθεσή του ο φορέας έκδοσης
για τον ίδιο λογικό αριθµό, π.χ. για να µειωθεί ο κίνδυνος απάτης ή για να
εντοπίζονται οι εγγραφές λανθασµένων δεδοµένων κατά την επεξεργασία των
πληροφοριών της κάρτας για λόγους απόδοσης δαπανών.

Όνοµα
πεδίου

Ηµεροµηνία λήξης

Περιγραφή

Ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης κατά την διάρκεια
προσωρινής διαµονής σε κράτος µέλος άλλο από το κράτος µέλος ασφάλισης.

Θέση

Πεδίο 9

Τιµές

ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ, όπου Η σηµαίνει Ηµέρα, Μ Μήνας και Ε Έτος.

Μορφότυπος

Γραµµατοσειρά «Verdana True Type» ή παρόµοια, σε κανονική µορφή,
µεγέθους 7, µαύρου χρώµατος, 90% του κανονικού πλάτους των χαρακτήρων
και «κανονική» θέση και απόσταση των χαρακτήρων.
Στοίχιση στην δεξιά πλευρά.
∆ιάστιχο 3 σηµείων (line spacing of 3 points) + µέγεθος των χαρακτήρων.

Μήκος

10 χαρακτήρες, συµπεριλαµβανοµένης µιάς καθέτου µεταξύ κάθε οµάδας.

Παρατήρηση

Ένα κράτος µέλος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την απόδοση των δαπανών
υγειονοµικής περίθαλψης, η οποία χορηγήθηκε κατά την διάρκεια ισχύος της
κάρτας, αν και η διάρκεια του δικαιώµατος µπορεί να διαφέρει από τη διάρκεια
ισχύος της κάρτας

3.6.

Απαιτήσεις ασφαλείας

Όλα τα µέτρα ασφαλείας παραµένουν στην πλήρη αρµοδιότητα του εκδότη της κάρτας, ο οποίος
µπορεί να αξιολογεί καλύτερα τους κινδύνους και να λαµβάνει τα κατάλληλα αντίµετρα.
Όταν η ευρωπαϊκή κάρτα τοποθετείται στην οπίσθια όψη µιάς εθνικής κάρτας, ισχύουν και γι’ αυτήν
όλα τα µέτρα ασφαλείας, τα οποία εφαρµόζονται στην εθνική κάρτα. Ωστόσο, ως πρόσθετο µέτρο
ασφαλείας προτείνεται, ορισµένα από τα δεδοµένα του κατόχου της κάρτας να είναι τα ίδια και στις
δύο όψεις της κάρτας.
Σε περίπτωση, κατά την οποία θεωρείται, ότι απαιτούνται και άλλα στοιχεία ως µέτρα ασφαλείας, πέρα
από τα όσα καθορίζονται ανωτέρω, (π.χ. φωτογραφία του κατόχου της κάρτας), τότε εφαρµόζονται
στην άλλη όψη της κάρτας.
Για την παράδοση των ειδών ισχύουν τα εξής:
Τόπος παράδοσης: Κεντρική αποθήκη ΕΦΚΑ (Λεωφ. Πειραιώς-Αθηνών 167, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
ΤΚ 18233) στο 100% της ποσότητας.
Χρόνος παράδοσης: Εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της τελικής
έγκρισης της µακέτας από την αρµόδια ∆/νση, κατόπιν επικοινωνίας του Αναδόχου µε τον αρµόδιο
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υπάλληλο της αποθήκης του ΕΦΚΑ, σε χώρους που θα του υποδειχθούν και µε εργατικό προσωπικό
που θα διαθέτει ο ανάδοχος.
Οι υποψήφιοι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς υποχρεουνται να υποβάλλουν προσφορά για το
σύνολο της ποσότητας και να καταθέσουν πρωτότυπο δείγµα ή εναλλακτικά µακέτα, σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές, το οποίο θα εγκριθεί από το τµήµα Ασφαλιστικής Ικανότητας της ∆/νσης Α’
Παροχών, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Π.∆. 8/2019.
Παραλαβή: Επιτροπή παραλαβής υλικών για τις ανάγκες του ΕΦΚΑ.
Πληρωµή: Με την εξόφληση του 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑ∆Α Β
Τα προς προµήθεια έντυπα και φάκελοι τεως ΟΓΑ, µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά
αποτυπώνονται ως εξής:
1. Υπόδ. Κωδ Ε10/550 Αποδεικτικό επίδοσης απορριπτικής απόφασης οργάνου ενστάσεων
36 µπλοκ των 50 φύλλων έκαστο, απλά, ψαροκολλητά, γραµµογραφηµένα και στις δύο όψεις,
µονόχρωµη εκτύπωση όπως το δείγµα της υπηρεσίας.

∆ιαστάσεις : 17 Χ 24,5 cm 60gr

2. Υπόδ. Κωδ Ε10/630 Απογραφικό δελτίο Συντάξεων Αναπηρίας 500 φύλλα διπλότυπα σετ Το
πρώτο φύλλο µε δίχρωµη εκτύπωση µαύρο – κόκκινο γραµµογραφηµένα στην µία όψη χηµικό (cf) 80
γραµ.

Το δεύτερο φύλλο µε µονόχρωµη εκτύπωση µαύρο γραµµογραφηµένα και στις δύο όψεις

χηµικό (cb) 60γραµ. Και τα δύο διπλωµένα στην µέση στην µεγάλη διάσταση όπως το δείγµα της
Υπηρεσίας. ∆ιαστάσεις 48 Χ 37cm.
3. Υπόδ.

Κωδ Ε10/648-2005 Απογραφικό δελτίο Συντάξεων ∆ιαδοχικής Ασφάλισης

200

φύλλα διπλότυπα σετ. Το πρώτο φύλλο µε δίχρωµη εκτύπωση µαύρο – κόκκινο γραµµογραφηµένα
στην µία όψη

χηµικό (cf) 80 γραµ.

Το δεύτερο φύλλο µε µονόχρωµη εκτύπωση µαύρο

γραµµογραφηµένα και στις δύο όψεις χηµικό (cb) 60γραµ. Και τα δύο διπλωµένα στην µέση στην
µεγάλη διάσταση όπως το δείγµα της Υπηρεσίας. ∆ιαστάσεις 47,7Χ40,0cm.
4. Υπόδ. Κωδ Ε10/696-2011 Σηµείωµα ∆ιαδοχικής 2.500 φύλλα γραµµογραφηµένα και στις δύο
όψεις µε δίχρωµη εκτύπωση µαύρο – κόκκινο στην πρώτη σελίδα. Η δεύτερη σελίδα δίχρωµη χαρτί
80γραµ λευκό γραφής. ∆ιπλωµένα στην µέση στην µεγάλη διάσταση όπως το δείγµα της Υπηρεσίας.
∆ιαστάσεις 42,0Χ29,6cm.
5. Υπόδ.

Κωδ Ε27/69-2009 Απογραφικό δελτίο

3.500 φύλλα τετραπλότυπα

σετ µε δίχρωµη

εκτύπωση στο πρώτο φύλλο µαύρο – κόκκινο τα υπόλοιπα τρία µονόχρωµη. Γραµµογραφηµένα στην
µία όψη όλα τα φύλλα. Το πρώτο φύλλο χηµικό (cf) 80 γραµ. το δεύτερο τρίτο χηµικό (cbf) 60γραµ
και τo τέταρτο φύλλο χηµικό (cb) 60γραµ. ∆ιπλωµένα στην µέση στην µεγάλη διάσταση όπως το
δείγµα της Υπηρεσίας. ∆ιαστάσεις 48 Χ 40,0cm.
6. Υπόδ.

Κωδ ΕΕ 10/447-2007 Πράξη συνέχισης καταβολής παροχών Αναπηρίας &

χορήγησης προσαυξήσεων. 7.000 φύλλα διπλότυπα σετ σε µπλοκ ψαροκολλητά στο επάνω µέρος
των 50 φύλων δηλαδή 50Χ2. Το πρώτο φύλλο λευκό µε δίχρωµη εκτύπωση µαύρο – κόκκινο
γραµµογραφηµένα στην µία όψη χηµικό (cf) 60 γραµ. Το δεύτερο φύλλο γαλάζιο µε µονόχρωµη
εκτύπωση µαύρο γραµµογραφηµένο στην µία όψη, χηµικό (cb) 60γραµ. όπως το δείγµα της
Υπηρεσίας. ∆ιαστάσεις 24,7Χ34,7cm.
7. Υπόδ Κωδ ΕΠ 10/16 Συνταξιοδοτικοί Φάκελοι (∆ιµερείς συµβάσεις) χάρτινοι 2.500 τεµ
Μανίλα ρόζ χρώµα 300γρ., µε αυτιά διαστάσεων 24,7 x 39 cm διπλωµένοι και ανοικτοί 68 x 39 cm
µε δύο εσωτερικά αυτιά 13,8Χ22,5cm κολληµένα στην διάσταση 24,7 εκατοστά γραµµογραφηµένο
στην εµπρός όψη, µε πρόσθετες πικµάνσεις (2)στην ράχη και στα αυτιά, όπως το δείγµα της
Υπηρεσίας.
8. Υπόδ Κωδ ΕΠ 10/15 Συνταξιοδοτικοί Φάκελοι (∆ιεθνών σχέσεων Ε.Ε.) χάρτινοι 1000 τεµ.
τύπου Μανίλα Μπέζ χρώµα 300γρ., µε αυτιά διαστάσεων 24 x 39,3 cm διπλωµένοι και ανοικτοί
68,3

x

39,3

cm

µε

δύο

εσωτερικά

αυτιά

13,3Χ22,5cm
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γραµµογραφηµένο στην εµπρός όψη, µε πρόσθετες πικµάνσεις (2) στην ράχη και στα αυτιά, όπως
το δείγµα της Υπηρεσίας.
9. Φάκελοι για ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο
300γρ.,

µε

αυτιά διαστάσεων

χάρτινοι 3.000 τεµ. τύπου Μανίλα γκρί ανοιχτό χρώµα

26 x 35 cm διπλωµένοι

και ανοικτοί 60,1 x 48,7 cm µε δύο

εσωτερικά αυτιά 7,3Χ24,4cm κολληµένα στην διάσταση 26 και ένα

εσωτερικό

αυτί

10,4Χ35cm

κολληµένο στην διάσταση 35 γραµµογραφηµένο στην εµπρός όψη, µε πρόσθετες πικµάνσεις (2)
στην ράχη και στα αυτιά, όπως το δείγµα της Υπηρεσίας.
10.
300γρ.,

Φάκελοι Ένδικων Μέσων
µε

αυτιά διαστάσεων

χάρτινοι

3.000 τεµ. τύπου

26,5 x 39cm διπλωµένοι

Μανίλα

γκρι

ανοιχτό

χρώµα

και ανοικτοί 67,5 x 60,4 cm µε δύο

εσωτερικά αυτιά 10,9Χ22cm κολληµένα στην διάσταση 26,5 και ένα εσωτερικό αυτί 16,3Χ39cm
κολληµένο στην διάσταση 39 γραµµογραφηµένο στην εµπρός όψη, µε πρόσθετες πικµάνσεις (2)
στην ράχη και στα αυτιά, όπως το δείγµα της Υπηρεσίας.
11.

Υποδ. Κωδ Φ1/26-2006 Φάκελοι tyvek 3.000 φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 49,5 Χ

38,6 χρώµατος λευκού γυαλιστερό, αδιάβροχο τύπου tyvek τύπου σακούλα αυτοκόλλητο αυτί 9cm
χαρτί, µε λογότυπο όπως το δείγµα της Υπηρεσίας.
12.

Υποδ. Κωδ Φ1/26-2009 Φάκελοι tyvek 3.000 φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 38,5 Χ

32,2 χρώµατος λευκού γυαλιστερό, αδιάβροχο τύπου tyvek τύπου σακούλα αυτοκόλλητο αυτί 9,9 cm
χαρτί, µε λογότυπο όπως το δείγµα της Υπηρεσίας.
13.

Υπόδ Κωδ ΕΠ 10/17 Φάκελοι Περίθαλψης Ε.Ε. ∆ηµοσίων Συµβάσεων

χάρτινοι 200

τεµ. Μανίλα µπέζ χρώµα 300γρ., µε αυτιά διαστάσεων 25,7 x 38,8 cm διπλωµένοι και ανοικτοί
67,3 x 61,5 cm µε δύο εσωτερικά αυτιά 11,3Χ22,3cm κολληµένα στην διάσταση 25,7 εκατοστά και
ένα εσωτερικό αυτί 18Χ38,8cm κολληµένο στην διάσταση 38,8 γραµµογραφηµένο στην εµπρός
όψη, µε πρόσθετες πικµάνσεις (2) στην ράχη και στα αυτιά, όπως το δείγµα της Υπηρεσίας.
14.

Υπόδ Κωδ ΕΠ 10/21

Ιατρικός Υποφάκελος

χάρτινοι

500 τεµ. τύπου

Μανίλα

Μπέζ

χρώµα 300γρ., µε αυτιά διαστάσεων 23,3 x 33,2 cm διπλωµένοι και ανοικτοί 64,9 x 56,2 cm µε δύο
εσωτερικά αυτιά 11,6Χ21,4cm κολληµένα στην διάσταση 23,3

και ένα

εσωτερικό

αυτί

18,4Χ33,1,8cm κολληµένο στην διάσταση 32,2 γραµµογραφηµένο στην εµπρός όψη, µε πρόσθετες
πικµάνσεις (2) στην ράχη και στα αυτιά, όπως το δείγµα της Υπηρεσίας.
Για την παράδοση των ειδών ισχύουν τα εξής:
Τόπος παράδοσης: Κεντρική αποθήκη ΕΦΚΑ (Λεωφ. Πειραιώς-Αθηνών 167, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
ΤΚ 18233) στο 100% της ποσότητας.
Χρόνος παράδοσης: Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της τελικής έγκρισης
της µακέτας από την αρµόδια ∆/νση Προµηθειών, κατόπιν επικοινωνίας του Αναδόχου µε τον αρµόδιο
υπάλληλο της αποθήκης του ΕΦΚΑ, σε χώρους που θα του υποδειχθούν και µε εργατικό προσωπικό
που θα διαθέτει ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει υποχρεωτικά µακέτα όλων των ειδών για έγκριση εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών από την γνωστοποίηση της κατακύρωσης πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε
παραγωγή. Η µακέτα θα εγκριθεί από τους αρµόδιους υπαλλήλους του τ.ΟΓΑ εντός δύο (2) εργάσιµων
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ηµερών χωρίς ο χρόνος αυτός να λογίζεται ως καθυστέρηση για αύξηση του χρόνου παράδοσης. Εάν
η µακέτα δεν εγκριθεί µέσα στο ως άνω διάστηµα τότε ο χρόνος µέχρι την έγκριση αυτής αφαιρείται
από το χρόνο παράδοσης του αναδόχου.
Παραλαβή: Επιτροπή παραλαβής υλικών για τις ανάγκες του ΕΦΚΑ.
Πληρωµή: Με την εξόφληση του 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα8 και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 100025231
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8, 104 31,
ΑΘΗΝΑ
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Ρ. Μιχαλοπούλου, Ε. Λιβανίου
- Τηλέφωνο: 210-5213634, 210-5213656
- Ηλ. ταχυδροµείο: tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr , rmixalopoulou@efka.gov.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.efka.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- - Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού
CPV):
α)«Εκτύπωση και Προµήθεια 250.000 Ευρωπαικών καρτών ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ) για τη
Γεν. ∆/νση Καταβολής Παροχών Υγείας, καθώς και προµήθεια εντύπων και φακέλων (14 ειδών27.200 τεµάχια συνολικά)για την κάλυψη αναγκών των µονάδων του τ. ΟΓΑ.» Κωδικός του
Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : α) 30197645-9 «Κάρτες Εκτύπωσης και
β) 22820000-4 «Έντυπα Τυπογραφικά»
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.0891 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις»
του προυπολογισµού εξόδων του ΕΦΚΑ του έτους 2019.
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : 2
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : ΦΓ 7/19

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ

ΤΕΥ∆

ΘΑ

ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΔ
8
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται
το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι9 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ
του παρόντος
µέρους,
συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το
µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση,
την
κατάταξη
στον
επίσηµο
10
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συµπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών
9
10

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε
άλλους11;

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τµήµατα

Απάντηση:

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

[ ]

11

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα

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

Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ12

Στήριξη:

Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

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

12

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

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

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης
που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το
άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα
ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες13
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση14·
δωροδοκία15,16·
απάτη17·
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες18·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας19·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων20.
1.
2.
3.
4.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος
του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου21
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

13

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
14
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).
15
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
16
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»
(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
17
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
18
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.
19
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το
ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
20
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία
των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
21
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
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αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]22
Εάν ναι, αναφέρετε23:
α)
Ηµεροµηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]24
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)25;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν26:

22

[] Ναι [] Όχι

[……]

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
24
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
26
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατά εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
23
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωµή φόρων
ασφάλισης:

ή

εισφορών

κοινωνικήςΑπάντηση:

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης27,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι αµετάκλητη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;28

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

α)[……]·

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): 29
[……][……][……]

27

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2
δεύτερο εδάφιο).
28
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
29
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα

Πληροφορίες
σχετικά
µε
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου30;

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις31 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ)
σε
οποιαδήποτε
ανάλογη
κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόµοια
διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της
εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις32
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

30

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
31
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32
Άρθρο 73 παρ. 5.
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Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα33;
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες:

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

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συµφερόντων34, λόγω της
συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης35;
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη
πληµµέλεια36
κατά
την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
κυρώσεις;
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες:

33

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

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
34
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
35
Πρβλ άρθρο 48.
36
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει
εµπιστευτικές
πληροφορίες
που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

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

τα

απαιτούµενα

κριτήρια

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

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

Απάντηση

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα
σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασής37; του:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]

37

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
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ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη.

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Απάντηση:

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας38 το
ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:

[....……]

38

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει
να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
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ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης.
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ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
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ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται39, 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
δωρεάν40.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική
περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός
αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

39
40

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: Ε.Φ.Κ.Α.
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16, Τ.Κ 104 31- ΑΘΗΝΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ................. για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής
αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)
………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί
στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε
το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
250.000 Ευρωπαικές Κάρτες Ασφάλισης Ασθένειας
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πλήρη στοιχεία του Οικονοµικού φορέα (Προµηθευτής….)

A/A

1

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤ
Περιγραφή
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) αξιας( €)
Α
χωρίς ΦΠΑ
χωρίς φπα
250.000
Ευρωπαικές
Κάρτες
250.000
Ασφάλισης
Ασθενείας
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ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ αξίας
(€) µε ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –ΕΝΤΥΠΑ, ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πλήρη στοιχεία του Οικονοµικού φορέα (Προµηθευτής….)

Α/Α

ΑΡ.
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ε10/550

Αποδεικτικό
επίδοσης
απορριπτικής
απόφασης οργάνου
εντάσεων

ΜΠΛΟΚ

36Χ50
φύλλα

2

Ε10/630

Απογραφικό
Συντάξεων
αναπηρίας

δελτίο

ΦΥΛΛΑ

500 Φύλλα
διπλότυπα

3

Ε10/6482005

Απογραφικό
Συντάξεων
∆ιαδοχικής
Ασφάλισης

δελτίο

ΦΥΛΛΑ

200
διπλ

4

Ε10/6962011

Σηµείωµα
∆ιαδοχικής

ΦΥΛΛΑ

2.500

5

Ε27/69-2009

Απογραφικό δελτίο

ΦΥΛΛΑ

3.500 Φύλλα
τετραπλότυπ
α

6

ΕΕ10/4472007

Πράξη
συνέχισης
καταβολής παροχών
αναπηρίας
&
χορήγησης
προσαυξήσεων

ΦΥΛΛΑ

7000 Φύλλα
διπλότυπα
50Χ2
140
µπλόκ

7

ΕΠ 10/16

Συνταξιοδοτικοί
φάκελοι
∆ιµερείς
συµβάσεις

ΤΕΜΑΧΙΑ

2.500

8

ΕΠ 10/15

Συνταξιοδοτικοί
φάκελοι
∆ιεθνών
σχέσεων Ε.Ε.

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.000

Φάκελοι
∆ικοικητικό
πρωτοδικείο

ΤΕΜΑΧΙΑ

3.000

9

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

για

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Σελίδα 68

Φύλλα

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΩΩΛΣ465ΧΠΙ-Π2Ζ
Φάκελοι
µέσων

10

ένδικων

ΤΕΜΑΧΙΑ

3.000

11

Φ1/26-2006

Φάκελοι Tyvek

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.000

12

Φ1/26-2009

Φάκελοι Tyvek

ΤΕΜΑΧΙΑ

500

13

ΕΠ 10/17

Φάκελοι Περίθαλψης
Ε.Ε.
∆ηµόσιων
Συµβάσεων

ΤΕΜΑΧΙΑ

200

14

ΕΠ 10/21

Ιατρικός
Υποφάκελος

ΤΕΜΑΧΙΑ

500

Σύνολο
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