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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ.

Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(ΟΠΕΚΑ),  προκειμένου  να  προβεί  στην  προμήθεια  των  αναλωσίμων  ειδών  «χαρτί  υγείας,
χειροπετσέτες  και  κρεμοσάπουνο»  για  την  κάλυψη  των  ετήσιων  αναγκών  της  Κεντρικής
Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε όλη την Ελλάδα και έχοντας υπόψη:
 
A. Tις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:

1. του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/2018) «''Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσε-
ων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και 
λοιπές διατάξεις''.

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

5. 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», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. 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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
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9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
11. του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 
12. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ

145/Α/2016),
13. Την αριθμ.1578/4/18-1-2019(ΦΕΚ 365/Β/12-2-2019) απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.
14. Την αριθμ. Δ1/οικ.47794/15648/23-10-2019 (ΦΕΚ 888/Υ.Ο.Δ.Δ./25-10-2019) απόφαση της

Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Β. Τα έγγραφα:
       1.Την αριθ. 1602/5/13-9-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ
      2.Την υπ’ αριθ. 120/27-1-2020 (ΑΔΑ 6ΛΤ746Μ9ΗΓ-87Μ) Απόφαση Ανάληψης  Υποχρέωσης

του  Τμήματος  Πληρωμών  του  ΟΠΕΚΑ,  η  οποία  καταχωρήθηκε  με  α/α  120  στο  Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας,

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως καταθέσει σφραγισμένη προσφορά (τεχνική και οικονομική), με
τα παρακάτω κυριότερα στοιχεία:

 Περιγραφή εί-
δους

Α) 24.000 ρολά χαρτί υγείας 
Β) 11.550 πακέτα χειροπετσέτες των 200 φύλλων ανά πακέτο.
Γ) 26 δοχεία κρεμοσάπουνο των 4 λίτρων το καθένα.
Οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών, περιγράφονται στις
τεχνικές προδιαγραφές και στους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 Κριτήριο κατα-
κύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,
ανά κιλό χαρτιού και ανά λίτρο κρεμοσάπουνου.

 Καταληκτική 
ημερομηνία και 
ώρα υποβολής 
προσφορών

                         Ημερομηνία: 05 /02/2020
                         Ημέρα         : ΤΕΤΑΡΤΗ
                         Ωρα             : 15:00 

Τόπος υποβολής
των προσφορών

Κτίριο ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, ΤΚ 101 70 Αθήνα, 5ος όροφος, γραφείο 507 

Κωδικοί CPV Α) 33761000-2 «Χαρτί υγείας»
Β) 33763000-6 «Χάρτινες χειροπετσέτες»
Γ) 33711900-6 «Σαπούνι»

 Προϋπολογι-
σμός 

4.848,00 € πλέον ΦΠΑ για το είδος Α) «χαρτί υγείας»
4.747,05 € πλέον ΦΠΑ για το είδος Β) «χειροπετσέτες»
     65,00 € πλέον ΦΠΑ για το είδος Γ) «κρεμοσάπουνο»
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 9.660,05 € πλέον ΦΠΑ.

 Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός ΟΠΕΚΑ (ΚΑΕ 10.1381.01)
 Δημοσίευση Η παρούσα πρόκληση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες 

www  .  opeka  .  gr    

Κατά τα λοιπά η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης και τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-
8-16)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

                                                                                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  Ο.Π.Ε.Κ.Α.    

                                                                                          ΞΕΝΙΑ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Γίνονται δεκτές προσφορές για
το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας από κάθε είδος χωριστά. 

3. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας από
το κάθε είδος που ορίζει η πρόσκληση, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες  και  προσφορές  που  είναι  αόριστες  ως  προς  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή  ανά  κιλό  χαρτιού  και  ανά  λίτρο
κρεμοσάπουνου.  Η  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  θα  γίνει  ξεχωριστά  για  κάθε  είδος   της
προμήθειας.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την ανάθεση της προμήθειας θα υπογραφθεί σύμβαση μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και του μειοδότη.

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 127 του
Ν.4412/16.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας ορίζεται εντός Δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παραλαβή των  ειδών  της  προμήθειας  θα  γίνει  από  τις  αρμόδιες  Επιτροπές  Παραλαβής  του
ΟΠΕΚΑ, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 208 του Ν.4412/16. 
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9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του
ΟΠΕΚΑ, για τους λόγους που ορίζονται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

10. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις
εκ μέρους του ΟΠΕΚΑ, σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης.
Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι
συμμετέχοντες  παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  κατόπιν  εγγράφου  της
Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απα-
ράδεκτες.
Για  όσα   θέματα  σχετικά  με  την  πρόσκληση  ή  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  τα  οποία  δε
ρυθμίζονται ρητά στην παρούσα, ισχύουν: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), β)
οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει να τηρούν τα παρακάτω ελάχιστα
κριτήρια για το κάθε είδος. Όπου καθορίζεται εύρος τιμών, είναι απαραίτητο να κυμαίνονται μέσα
σε αυτό. Αόριστες προσφορές ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, δε
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (οικιακό)
 Χαρτί:  λευκός  χημικός  πολτός  -  πλήρως  υδατοδιαλυτός  (100%  καθαρή  χαρτομάζα

χωρίς χημικά πρόσθετα και βλαβερές ουσίες)
 Καθαρό βάρος ρολού: 115-145 γρ.
 Μήκος ρολού: 30-45 μέτρα
 Φύλλα: διπλά
 Συσκευασία: Σε πλαστικές σακούλες, κατά προτίμηση των 24, 48 ή 72 ρολών.

Β) ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
 Τύπος: ΖΙΚ-ΖΑΚ
 Χαρτί: Λευκός Χημικός Πολτός, χωρίς χημικά πρόσθετα και βλαβερές ουσίες
 Φύλλα: μονά
 Διαστάσεις φύλλου: 22εκ. x 24εκ. ± 5% για κάθε διάσταση
 Βάρος χαρτιού: 22 -30 γρ/τ.μ.
 Βάρος φύλλου: 1,30γρ - 1,65γρ
 Συσκευασία πακέτου: 200 φύλλων
 Συσκευασία κιβωτίου: κατά προτίμηση των 20 πακέτων

Γ) ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 
      ●  Να έχει ουδέτερο pH ως προς την επιδερμίδα (5,5)
      ●  Να είναι κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα και συχνή χρήση
      ●  Να περιέχει αναλιπαντικούς παράγοντες
      ●  Να φέρει σήμανση CE
      ●  Συσκευασία δοχείου: 4 λίτρων

Σημειώνεται  ότι  μαζί  με  τις  προσφορές  θα  κατατεθεί  και  ένα  δείγμα  από  κάθε
προσφερόμενο είδος.

5



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή
της προσφοράς και η συμμετοχή στην πρόσκληση έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμ-
μετέχοντος  νομικού  προσώπου.  Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένω-
ση είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοι-
βής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους επί αποδείξει ή την αποστέλλουν ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ή την καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με ει-
δικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΠΕΚΑ έως την
ΔΕΥΤΕΡΑ 03/02/2020 και ώρα 15:00.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ΟΠΕΚΑ μέχρι την καταληκτική ημε-
ρομηνία και ώρα υποβολής τους. 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν
τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαμ-
βάνονται υπόψη.
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία
και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον ΟΠΕΚΑ. 
Ο ΟΠΕΚΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιε-
χόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 2.1 Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Οι προσφο-
ρές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθο-
ρίζονται στην πρόσκληση.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τέσσερις (4) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
φακέλους, δηλαδή : 
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις σχετικές παραγράφους.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται
στις αντίστοιχες παραγράφους.

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του
προσφέροντος, όπως αυτά απαιτούνται από την πρόσκληση.
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προ-
σφοράς του προσφέροντος, όπως αυτά απαιτούνται από την πρόσκληση. 
Δ. «Φάκελος δικαιολογητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού»,
ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της παρούσας.
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περί-
πτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο αναγράφονται ευκρινώς: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ» 
Αριθ. Πρόσκλησης: 1/2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
ΤΕΤΑΡΤΗ 05/02/2020,   15:00

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ»

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση,
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των
μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανα-
σφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση του τεχνικούς
όρους που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και οι οποίοι μπορούν να υπο-
βάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, εφαρμόζε-
ται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της διακήρυξης.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν σβησίματα, διαγρα-
φές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρο-
γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δή-
λωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να αναφέρει σε συνο-
δευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
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Α. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος,  με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
περιέχει: 

1.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται:
α. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 
β. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποί-
ας έλαβαν γνώση και ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 

2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.

Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για
κάθε μέλος της Ένωσης
Από κάθε οικονομικό φορέα-μέλος που συμμετέχει στην Ένωση απαιτείται πρακτικό απόφα-
σης Δ.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύμπραξη με τα άλλα μέλη της Ένω-
σης, το ποσοστό της κάθε μίας στον προϋπολογισμό της προμήθειας, την αποδοχή της αλλη-
λέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης.

4.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιή-
σεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπα-
σμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε.
και Ε.Ε.).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους
το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προ-
σώπου.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων ΔΕΚΑ (10)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή
ή τα ΚΕΠ (άρ. 3 του Ν. 4250/2014).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και
με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.   Στα αλλοδαπά δη  -  
μόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθη-
κε με το Ν. 1497/1984 (Α188). (άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητι-
κά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,  πρέπει επί
ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Προμηθευτή ή, στα
κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου Προμη-
θευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ορ-
γανισμού της χώρας του Υποψήφιου Προμηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Μειοδότης δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του Υποψή-
φιου Προμηθευτή. 
Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω
για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλε-
ται για όλα τα μέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφι-
κή πράξη.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από τη υποβολή τους
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Β. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα
2) είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη
της προσφοράς.
Προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας από το κάθε είδος που ορίζει η πρόσκληση,
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο προσφέρων πρέπει να περιέχει, επί ποι-
νή αποκλεισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Σε  περίπτωση  που  στο  περιεχόμενο  της  προσφοράς  χρησιμοποιούνται  συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον συμμετέχο-
ντα  να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο συμμετέχων είναι απολύτως ενήμερος από
κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοι-
χεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο της πρόσκλησης. 
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών δε γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης
ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία και λαμ-
βάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή
η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα και δε θεωρείται αντιπροσφορά. 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της
παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται.

Γ. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υπο-
βάλει ο προσφέρων πρέπει να περιέχει με ποινή αποκλεισμού την Οικονομική Προσφορά του σύμ-
φωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ, θα εκφράζεται δε  με ακρίβεια δύο
(2) δεκαδικών ψηφίων. 
Οι τιμές της προσφοράς θα γράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ
της τιμής προσφοράς που γράφεται αριθμητικά και της τιμής που γράφεται ολογράφως, θα υπερι-
σχύει η τιμή που γράφεται ολογράφως.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής υπερι-
σχύει η τιμή μονάδας. 
Οι τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ. Χωριστά θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο
υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και ο ΦΠΑ που βαρύνει τις προσφερόμενες τιμές. Σε περίπτωση
που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.  
Οι τιμές θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις (ποσοστό 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ποσο-
στό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού, χαρτόσημο 3% επ’ αυ-
τής και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου) και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για την υλοποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τον τρόπο που προ-
βλέπεται στην πρόσκληση.
Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προ-
σφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δε δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών.
Προσφορές που το τίμημα τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 4412/16.
Δ.  Περιεχόμενα φακέλου «δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων απο-
κλεισμού».
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού» περιέχει τα δικαιολογητικά των άρθρων 73 του Ν. 4412/2016
όπως αυτά αναφέρονται στο  Παράρτημα 4 της παρούσας. Τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυ-
πα, ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)  ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.
Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορ-
ρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς των προσφορών  μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία
πριν από τη λήξη της, κατά ανώτερο  όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη
διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.

4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές  με ποινή αποκλεισμού και απορρίπτονται ως   απα-
ράδεκτες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ »

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 του Ν.4412/2016 οι
συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.
Ειδικά για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις της παραγράφου   β  , πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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 περιπτώσεις που αναφέρονται στη  
παράγραφο   β  , 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.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο.
Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών αίτημα
προς  το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση
των  δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής  και  πριν  το  στάδιο  κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  79
παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
«ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »

1. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες
από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί
από την Υπηρεσία δε λαμβάνεται υπόψη. 
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και
των  υποφακέλων  των  προσφορών,  λεκτικές  και  φραστικές  αποκλίσεις  των  εγγράφων  της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες
ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση
αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων
της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές
πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά τα παραπάνω, δεν
επιτρέπεται  να  έχει  ως  συνέπεια  μεταγενέστερη  αντικατάσταση  ή  υποβολή  εγγράφων  σε
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και
με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Επίσης η Υπηρεσία,  μπορεί  να καλεί  εγγράφως τους προσφέροντες  να διευκρινίσουν,  μέσα σε
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις
ή  πρόδηλα  τυπικά  ή  υπολογιστικά  σφάλματα  που  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει  ότι  μπορεί  να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
Η  παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  είναι
υποχρεωτική για την Υπηρεσία αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών
των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102 του Ν.4412/2016).

2. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αντιπροσφορές και  εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται  δεκτές και απορρίπτονται  στο σύνολό
τους ως απαράδεκτες. 
Η προσφορά του  υποψήφιου  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη και  δεν  αξιολογείται  σε  καθεμία  ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις (άρθρο 91 του Ν. 4412/2016):

 Εάν έχει υποβληθεί κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής
της προσφοράς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

 Εάν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συ-
μπλήρωση ή διόρθωση ή , εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκα-
τασταθεί κατά την αποσαφήνισή τους ή τη διόρθωσή τους.

 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προ-
καθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν έγινε αποδεκτή.

 Εάν υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές
καθώς επίσης και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη καθώς και
στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που  συμμετέχουν  είτε  αυτοτελώς  είτε  ως  μέλη
ενώσεων.

 Προσφορά υπό αίρεση.
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 Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται στην πρόσκλη-
ση.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στην πρόσκληση
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.

3. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο ΟΠΕΚΑ  διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση  σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας κατά την κρίση του για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο
εδάφιο 5 του άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώνεται  η  σύμβαση, μετά  την  επέλευση  των  εννόμων
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
την  έγγραφη  ειδοποίηση  του  ΟΠΕΚΑ  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της σύμβασης
προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα:
α. Στην περίπτωση που ο μειοδότης είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα νομιμοποίησης
του  προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση.
β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Σε  περίπτωση  που  ο  μειοδότης  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  της
πρόσκλησης, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε,
κηρύσσεται έκπτωτος και ο ΟΠΕΚΑ επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από
τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
Η σύμβαση,  μπορεί  να τροποποιηθεί,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  των άρθρων 132 και  201 του
Ν.4412/2016. 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
πρόσκληση και  την προσφορά του προμηθευτή,  θα διέπεται  από το ελληνικό και  το κοινοτικό
δίκαιο και θα περιλαμβάνει  ενδεικτικά τους όρους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 8 της
παρούσας. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον προμηθευτή η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη
γλώσσα,  αυτός  αναλαμβάνει  με  ευθύνη και  έξοδά του την επίσημη μετάφραση του ελληνικού
κειμένου.  Μεταξύ  των  δύο  κειμένων  που  θα  υπογραφούν  αυθεντικό  θεωρείται  το  ελληνικό
κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση.
Το  κείμενο  της  σύμβασης  θα  κατισχύει  των  παραρτημάτων  της,  εκτός  προφανών  ή
πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και
διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η
προσφορά  του  προμηθευτή  και  η  παρούσα  πρόσκληση,  εφαρμοζομένων  επίσης
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα. Σε
κάθε περίπτωση, η προμήθεια που θα υλοποιηθεί πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της
πρόσκλησης.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η πληρωμή  της  αξίας  των  ειδών  στον  προμηθευτή  θα  γίνει  με  την  εξόφληση  του  100% της
συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους. 

Στην πληρωμή  επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται σε  0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  (το νόμιμο
τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται),  ποσοστό
0,06% υπέρ ΑΕΠΠ,  καθώς και η προβλεπόμενη από το νόμο παρακράτηση φόρου. 
Ο προμηθευτής  θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας τη συμβατική  τιμή επαρκή,
νόμιμη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης μετά από συνολική έρευνα
που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της προσφοράς του. 
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Στη συμβατική    τιμή    περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες  
του    προμηθευτή    για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  χωρίς  καμία  περαιτέρω  επιβάρυνση  του  
Ο  ΠΕΚΑ  .  

Οι αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών του ΟΠΕΚΑ,
υποχρεούται στη σύνταξη Πρακτικού, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών της προμήθειας. 

Πέραν της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής δε θα έχει καμία απαίτηση
κατά του ΟΠΕΚΑ για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή εξ
αφορμής αυτής.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την πληρωμή του προμηθευτή απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα  είδη  της  προμήθειας  θα  παραδοθούν  εντός  δέκα  (10)  ημερολογιακών  ημερών από  την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα  είδη  της  προμήθειας  θα  παραδοθούν  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  και  στις  Περιφερειακές
Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ, στις διευθύνσεις και στις ποσότητες που αναγράφονται αναλυτικά στον
Πίνακα Α΄ του Παραρτήματος 6 της παρούσας,  στους χώρους που θα υποδειχθούν από τους
αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ, με έξοδα και φροντίδα του προμηθευτή.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και του προμηθευτή, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται
από τη σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
«ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

α/α Υπηρεσία
Τόπος

παράδοσης

Ποσότητα
χαρτιού
υγείας

(σε ρολά)

Ποσότητα
χειροπετσετών
(σε πακέτα των

200 φύλλων)

Ποσότητα
κρεμο-

σάπουνου (σε
δοχεία των

4lt)

1 Κ.Υ. ΑΘΗΝΑ
Ζηνοδώρου 20, 10442 
Αθήνα

12.000 8.000 0

2 Π.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

26ης Οκτωβρίου 54-
56,54627 Θεσσαλονίκη

3.360 900 10

3 Π.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Πανεπιστήμιου 168, 26443 
Πάτρα

2.160 350 8

4 Π.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΗΕ & Ναυπλίου, 22100 
Τρίπολη

720 250 8

5 Π.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Παπαμαύρου & Βέλλιου, 
35100 Λαμία

960 300
0

6 Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 
41335 Λάρισα

1.200 600 0

7 Π.Δ. ΑΝ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ

Πολυφήμου 1,
 69132 Κομοτηνή

960 100 0

8 Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
8ης Μεραρχίας & Χρ. 
Μακρή, 45445  Ιωάννινα

1.920 600 0

9 Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ
Φαϊτάκη 2 & Αρχ. 
Μακαρίου, 71202 Ηράκλειο

720 200 0

10 Π.Δ. ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λευκόβρυση Κοζάνης 0 250 0

ΣΥΝΟΛΟ: 24.000 11.550 26
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (*)

Της επιχείρησης……………….,
Με έδρα……………………….., οδός………………., αριθμός………..
Τ.Κ……………
Α.Φ.Μ.:………………., ΔΟΥ:…………………..
Τηλ.:……………….
Fax:………………..
E-mail:……………………

Αφού  έλαβα  υπόψη  την  πρόσκληση  αριθ.  /2020  και  την  μελέτησα,  δηλώνω  πλήρως  και
ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των όρων αυτής και υποβάλλω την κάτωθι προσφορά:

 ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟ-

ΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑ-

ΡΟΣ ΑΝΑ
ΡΟΛΟ / ΦΥΛΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ (kg)

/ ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΚΙΛΟ/ΛΙΤΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
%

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ

ΚΙΛΟ/ΛΙΤΡΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 24.000
( ρολά)

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 11.550
(πακέτα των
200 φύλλων)

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
26

(δοχεία των 4
λίτρων)

(*) Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής τους προσφοράς με
διαφορετικό  τρόπο  και  να  συμπεριλάβουν  τις  πληροφορίες  που  επιθυμούν,  αρκεί  να
περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι όροι και οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται
από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" 

Στην Αθήνα σήμερα στις                                      του 2018 μεταξύ:
1. Του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(ΟΠΕΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (Πατησίων 30, ΤΚ 10170), με ΑΦΜ:  090037978 – ΔΟΥ:
Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.                ,ως                  σύμφωνα με το
άρθρο 15 του Ν. 4169/61 και καλείται εφεξής στο παρόν για λόγους συντομίας «ΟΠΕΚΑ» και

2. Της επιχείρησης με επωνυμία                                           , που εδρεύει                   
      και εκπροσωπείται νόμιμα από τον                            , δυνάμει του από                          και η

οποία θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφωνήθηκαν και
έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

΄Υστερα από: 
 Την αριθ. _/2020 Πρόσκληση του ΟΠΕΚΑ, 

 την  αριθ……………..απόφαση…………………,  που  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  της
πρόσκλησης στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 

 την αριθ. …/…./2018 ανακοίνωση της κατακύρωσης αυτής, 

ο ΟΠΕΚΑ αναθέτει την προμήθεια των ειδών του άρθρου 1 στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος την
αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1  ο     
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια………………………..για τις ανάγκες της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνες με την τεχνική προσφορά
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ  2  ο     
ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα  είδη  της  προμήθειας  θα  παραδοθούν  εντός  είκοσι  (20)  ημερολογιακών  ημερών  από  την
ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  στις  ποσότητες  και  διευθύνσεις  που  αναφέρονται  στον
παρακάτω πίνακα:

α/α Υπηρεσία
Τόπος

παράδοσης

Ποσότητα
χαρτιού

υγείας    (σε ρολά)

Ποσότητα χειροπετσετών
(σε πακέτα των 200

φύλλων)

Ποσότητα κρεμο-
σάπουνου (σε δοχεία

των 4lt)
1 Κ.Υ. ΑΘΗΝΑ Ζηνοδώρου 20, 10442 Αθήνα 12.000 8.000 0

2 Π.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
26ης Οκτωβρίου 54-56,54627 
Θεσσαλονίκη

3.360 900 10

3 Π.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ Πανεπιστήμιου 168, 26443 Πάτρα 2.160 350 8
4 Π.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΗΕ & Ναυπλίου, 22100 Τρίπολη 720 250 8

5 Π.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παπαμαύρου & Βέλλιου, 35100 
Λαμία

960 300
0

6 Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 
Λάρισα

1.200 600 0

7
Π.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

Πολυφήμου 1,
 69132 Κομοτηνή

960 100 0

8 Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
8ης Μεραρχίας & Χρ. Μακρή, 
45445  Ιωάννινα

1.920 600 0

9 Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ
Φαϊτάκη 2 & Αρχ. Μακαρίου, 
71202 Ηράκλειο

720 200 0

10 Π.Δ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΝΗΣ 0 250 0

ΣΥΝΟΛΟ: 24.000 11.550 26
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ΑΡΘΡΟ  3  ο     
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει ως εξής:
………………………………………………………………

ΑΡΘΡΟ  4  ο     
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Το συμβατικό τίμημα για την προμήθεια καθορίζεται ως εξής:
………………………………………………………………………………
Στις  παραπάνω  τιμές  περιλαμβάνονται  όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις  που  βαρύνουν  τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καθώς και κάθε σχετική δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας.
Η  πληρωμή  θα  γίνει  με  την  εξόφληση  του  100%  της  συμβατικής  αξίας  μετά  την  οριστική
παραλαβή των υλικών. 

ΑΡΘΡΟ  5  ο     
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή μερικά την
σύμβαση  ή  τις  εξ  αυτής  πηγάζουσες  υποχρεώσεις  του  προς  οιονδήποτε.  Κατ’  εξαίρεση  ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  δικαιούται  να  εκχωρήσει  το  δικαίωμα  είσπραξης  χρηματικών  ποσών
καταβλητέων από τον ΟΠΕΚΑ με βάση τους όρους της σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του,
που λειτουργεί στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ  6  ο     
ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ -ΛΥΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Η Σύμβαση
λύεται ή καταγγέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.  Για τη διαδικασία και τις συ-
νέπειες της έκπτωσης, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 7  ο      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται ότι:
α)  τηρεί  και  θα  εξακολουθήσει  να  τηρεί  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  τις
υποχρεώσεις του 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,
β)  δεν  θα ενεργήσει  αθέμιτα,  παράνομα ή καταχρηστικά  καθ’  όλη τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της
σύμβασης και
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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ΑΡΘΡΟ  8  ο  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ  ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή
εκτέλεση  της  σύμβασης  ή  εξ  αφορμής  αυτής  θα  επιλύεται  από  τα  εδρεύοντα  στην  Αθήνα
Δικαστήρια.
Για  όσα θέματα  δεν  ρυθμίζονται  ρητά στη  παρούσα σύμβαση,  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην
πρόσκληση του ΟΠΕΚΑ με αριθ.  _/2020, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4412/16.
Σε  πίστωση  των  ανωτέρω  συντάχθηκε  η  παρούσα  σε  τέσσερα  (4)  αντίτυπα,  τα  οποία  αφού
αναγνώσθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφθηκαν από τους συμβαλλόμενους, τρία (3) κατατέθηκαν
στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΠΕΚΑ και ένα (1) έλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Π.Ε.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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