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 ΑΔΑ: …………. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 Αθήνα 17/05/2022 

 

Αρ. Πρωτ. 30/002/000/3661 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α’ 

 

Ταχ. Δνση : Αν. Τσόχα 16 
Ταχ. Κώδικας : 115 21  
Πληροφορίες : E. Παπαγεωργάκη  
Τηλέφωνο : 210 64 79 232 
fax : 210 64 65727 
email :  support.gcsl@aade.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  με αριθμό διακήρυξης 30/002/000/3662/2022 και αρ. 
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:158528, για την προμήθεια συσκευών αναλύσεων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του 
ΓΧΚ και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών 
εγγύησης καλής λειτουργίας  και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας) και 
συγκεκριμένα: 
ΕΙΔΟΣ 1: ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 2 τεμάχια 
ΕΙΔΟΣ 2: ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 1 τεμάχιο 
ΕΙΔΟΣ 3: ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 2 τεμάχια 
ΕΙΔΟΣ 4: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΩΝ IR & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 1 τεμάχιο 
 
1.  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.): 

Επωνυμία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αν. Τσόχα 16 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11521 

Χώρα  Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL303 

Τηλέφωνο 210-6479000, 232 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  support.gcsl@aade.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ε. Παπαγεωργάκη 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.aade.gr/gcsl 
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2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 19/05/2022, ημέρα Πέμπτη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα έως και την καταληκτική ημερομηνία διαδικτυακής υποβολής 

προσφορών, που ορίζεται η 09/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:30.  

Τόπος υποβολής φυσικών δικαιολογητικών ορίζεται η έδρα του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521  Αμπελόκηποι, τηλ: 210-

6479232, Fax: 210-6465727, e-mail:support.gcsl@aade.gr).  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 

διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου ο διαγωνισμός έλαβε 

συστημικό αριθμό : 158528 και από τις διευθύνσεις  www.aade.gr/gcsl και www.aade.gr. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. στην 

διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

3. Χρηματοδότηση:  

 Η υπ’ αριθμό 30/002/000/1865/10-03-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010234991, ΑΔΑ: 9ΩΜΝ46ΜΠ3Ζ-ΣΡΔ, ΕΑΔ 

2022/88) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την έγκριση 

ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού ενενήντα εννιά χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ  (99.076,00), σε 

βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2022, ΚΑΕ 7131«Προμήθεια 

επιστημονικών οργάνων», για την προμήθεια συσκευών αναλύσεων, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του 

ΓΧΚ, με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού. 

 Η υπ’ αριθμό 30/002/000/2821/14-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010487046, ΑΔΑ: ΕΞΝΛ46ΜΠ3Ζ-Σ51, ΕΑΔ 

2022/88) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την έγκριση 

ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 12.400,00€, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 

του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικών ετών 2023-2027, ΚΑΕ 0889  «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», 

για τα πενταετή συμβόλαια συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών (διετής εγγύηση με τριετή επέκτασή 

της) που απαιτούνται για τα υπό προμήθεια είδη των συσκευών ανάλυσης, για τις ανάγκες των 

εργαστηρίων του ΓΧΚ, με ανοικτό διαγωνισμό Συγκεκριμένα  η σύναψη συμβολαίων συντήρησης, 

πενταετούς διάρκειας (με διετή εγγύηση και τριετή επέκτασή τους) αφορά στην προμήθεια συσκευών 

αναλύσεων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, για την οποίο έχει εκδοθεί η προαναφερθείσα με αρ. 

30/002/000/1865/10-03-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010234991, ΑΔΑ: 9ΩΜΝ46ΜΠ3Ζ-ΣΡΔ) απόφαση ανάληψης.  

4. Κωδικοί CPV, Προϋπολογισμός - Περιγραφή ειδών & Κωδικοί NUTS: 

Κωδικός CPV:  

38432000-2 «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» 

50324200-4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» 
Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης:  

111.476,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 89.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. (24 %): 21.576,00€) 

Συνολικός Προϋπολογισμός Προμήθειας:  

99.076,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) 

(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 79.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24 %): 19.176,00€  

Συνολικός Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας (5 έτη):  

12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) 

(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24 %): 2.400,00€) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
(με Φ.Π.Α. 24%) 
 

Είδος 1: Προϋπολογισμός 12.896,00€ (10.400,00 € συν  2.496,00€ Φ.Π.Α. 24%) 
Αναλυτικά: 

Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 9.920,00€ (8.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 1.920,00€) 

Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889): 

Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας & τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της  

εγγύησης καλής λειτουργίας: 2.976,00€ (2.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 576,00€) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aade.gr/gcsl
http://www.aade.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Προϋπολογισμός 

προμήθειας είδους 1 

Προϋπολογισμός 1ου 

Έτους παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (3ου έτους 

σύμβασης) 

Προϋπολογισμός 2ου 

Έτους  παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (4ου έτους 

σύμβασης) 

Προϋπολογισμός 3ου 

Έτους  παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (5ου έτους 

σύμβασης) 

                           8.000,00€ 

(4.000,00€*2) 

                            

800,00€ 

(400,00€*2) 

                            

800,00€ 

(400,00€*2) 

                            

800,00€ 

(400,00€*2) 

ΦΠΑ:                 1.920,00€ ΦΠΑ:              192,00€ ΦΠΑ:              192,00€ ΦΠΑ:              192,00€ 

Σύνολο:            9.920,00€ Σύνολο:          992,00€ Σύνολο:         992,00€ Σύνολο:          992,00€ 

Είδος 2: Προϋπολογισμός 24.180,00€ (19.500,00 € συν  4.680,00€ Φ.Π.Α. 24%) 
Αναλυτικά: 

Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 21.576,00€ (17.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 4.176,00€) 

Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889): 

Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας & τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της  

εγγύησης καλής λειτουργίας:2.604,00€ (2.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. 504,00€) 

Είδος 3: Προϋπολογισμός 15.128,00€ (12.200,00 € συν  2.928,00€ Φ.Π.Α. 24%) 
Αναλυτικά: 

Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 11.780,00€ (9.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 2.280,00€) 

Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889): 

Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας & τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της  

εγγύησης καλής λειτουργίας:3.348,00€ (2.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 648,00€) 

Είδος 4: Προϋπολογισμός 59.272,00€ (47.800,00 € συν  11.472,00€ Φ.Π.Α. 24%) 
Αναλυτικά: 

Προϋπολογισμός 

προμήθειας είδους 2 

Προϋπολογισμός 1ου 

Έτους παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (3ου έτους 

σύμβασης) 

Προϋπολογισμός 2ου 

Έτους  παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (4ου έτους 

σύμβασης) 

Προϋπολογισμός 3ου 

Έτους  παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (5ου έτους 

σύμβασης) 

                           

17.400,00€ 

                            

700,00€ 

                            

700,00€ 

                            

700,00€ 

ΦΠΑ:                 4.176,00€ ΦΠΑ:              168,00€ ΦΠΑ:              168,00€ ΦΠΑ:              168,00€ 

Σύνολο:          21.576,00€ Σύνολο:          868,00€ Σύνολο:          868,00€ Σύνολο:          868,00€ 

Προϋπολογισμός 

προμήθειας είδους 3 

Προϋπολογισμός 1ου 

Έτους παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (3ου έτους 

σύμβασης) 

Προϋπολογισμός 2ου 

Έτους  παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (4ου έτους 

σύμβασης) 

Προϋπολογισμός 3ου 

Έτους  παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (5ου έτους 

σύμβασης) 

                           

 9.500,00€ 

(4.750,00€*2) 

                            

900,00€ 

(450,00€*2) 

 

                            

900,00€ 

(450,00€*2) 

 

                            

900,00€ 

(450,00€*2) 

 

ΦΠΑ:                 2.280,00€ ΦΠΑ:              216,00€ ΦΠΑ:              216,00€ ΦΠΑ:              216,00€ 

Σύνολο:          11.780,00€ Σύνολο:      1.116,00€ Σύνολο:      1.116,00€ Σύνολο:      1.116,00€ 
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Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 55.800,00€ (45.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 10.800,00€) 

Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889): 

Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας & τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της  

εγγύησης καλής λειτουργίας: 3.472,00€ (2.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 672,00€) 
 

Προϋπολογισμός 

προμήθειας είδους 4 

Προϋπολογισμός 1ου 

Έτους παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (3ου έτους 

σύμβασης) 

Προϋπολογισμός 2ου 

Έτους  παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (4ου έτους 

σύμβασης) 

Προϋπολογισμός 3ου 

Έτους  παροχής 

υπηρεσιών 

Επέκτασης της 

εγγύησης (5ου έτους 

σύμβασης) 

                           

45.000,00€ 

                            

900,00€ 

                            

900,00€ 

                            

1.000,00€ 

ΦΠΑ.               10.800,00€ ΦΠΑ:              216,00€ ΦΠΑ:              216,00€ ΦΠΑ:              240,00€ 

Σύνολο:          55.800,00€ Σύνολο:      1.116,00€ Σύνολο:      1.116,00€ Σύνολο:      1.240,00€ 

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, για περισσότερα από ένα ή για όλα  τα ζητούμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται 
στο Παράρτημα Α΄. Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά ολόκληρη την ποσότητα του κάθε υπό 
προμήθεια είδους. 
 

5. Παραλαβή προσφορών:  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  09/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:30. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την  15/06/2022, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 
 

6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:  Ελληνική. 

 

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

8. Εγγυήσεις: 

Οι συμμετέχοντες καταθέτουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας εκτός 
Φ.Π.Α. για  το είδος ή τα είδη που προσφέρονται (ήτοι της αξίας της προμήθειας του είδους και της παροχής υπηρεσιών 
πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας). 
Οι ανάδοχοι για την υπογραφή της σύμβασης καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συνολικής αξίας του αντικειμένου της σύμβασης (ήτοι της αξίας της προμήθειας 
και της παροχής υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας), εκτός Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας  
πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
 

9. Δικαιούμενοι  και προϋποθέσεις συμμετοχής:  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ                                      

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 

ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή 

πύλη 

www.promithe

us.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

19/05/2022 

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 

09/06/2022. 

ΗΜΕΡΑ  ΠΕΜΠΤΗ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 23:30 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ, Αν. Τσόχα 16, 

Τ.Κ. 115 21, ΑΘΗΝΑ 

15/06/2022 

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις 

οικονομικών φορέων. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

α) Να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016 και να μην του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, 

του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

β)  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο γενικό σύνολο κάθε είδους, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή 
του αθροίσματος που αφορά στην προμήθεια και στις υπηρεσίες πενταετούς εγγύησης καλής λειτουργίας.  
 
11. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 

για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας  διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 
12. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 

συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α) «Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και  του άρθρου 19 της 

Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 
13. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή 
αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία τμήματος των ειδών που παραλήφθηκε 
οριστικά. Κατά την τμηματική αποδέσμευση,  μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
αποδεσμεύεται το αντίστοιχο ποσό που αφορά στην καλή εκτέλεση της προμήθειας αυτών. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της πενταετούς παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας αποδεσμεύεται μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου 
του εξοπλισμού, ύστερα από την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών και την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
Η πληρωμή του/των αναδόχων  θα γίνει ως εξής: 
α) Για την  προμήθεια των ειδών, μετά τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές 
Παραλαβής των Χημικών Υπηρεσιών, το οποίο θα βεβαιώνει: 
1) την εμπρόθεσμη παράδοση/εγκατάσταση  του είδους και  
2) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης. 
Θα πληρωθεί το 100% της συμβατικής αξίας των ειδών, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
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με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. - ΚΑΕ 7131. 
β) Για την παροχή υπηρεσιών πενταετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η περίοδος των δύο ετών (24 μηνών) 
αμέσως μετά την παραλαβή των ειδών δεν περιλαμβάνει πληρωμή διότι η εγγύηση καλής λειτουργίας παρέχεται 
δωρεάν για αυτή την περίοδο.  Για την περίοδο των επόμενων τριών ετών (36 μηνών) η πληρωμή θα γίνεται ανά έτος, 
με καταβολή της ετήσιας συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, μετά την οριστική παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών 
προληπτικής και τυχόν υπηρεσιών επανορθωτικής συντήρησης κατά το διάστημα εκείνο, από τις αρμόδιες Επιτροπές 
παραλαβής, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα 
του δικαιούχου, που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. - ΚΑΕ 0889. 

 
14. Συμβατικός χρόνος παράδοσης ειδών/ υπηρεσιών:  

 Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδώσουν και να εγκαταστήσουν τα προς προμήθεια είδη (συμπεριλαμβανομένης 
της εκπαίδευσης) εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί 
τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της 
παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του 
οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των 
υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Οι ανάδοχοι θα προβαίνουν στην προληπτική συντήρηση των ειδών ανά έτος. Η ακριβής ημερομηνία παράδοσης των 
υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τη Χημική Υπηρεσία. 
 

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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