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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Αντικείμενο των εδώ Διαδικασιών είναι ο καθορισμός των αρχών, των διαδικασιών και των
κανόνων που διέπουν:
α. Τον προγραμματισμό και την ανάθεση (Μέρος Πρώτο) και
β. Την εκτέλεση (Μέρος Δεύτερο)
των συμβάσεων προμήθειας του ΔΕΣΦΑ (εφεξής η «Εταιρεία»). Προμήθεια, κατά την έννοια
των εδώ Διαδικασιών, είναι η προμήθεια έργων, αγαθών ή υπηρεσιών από οικονομικούς
φορείς που επιλέγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος. Οικονομικοί φορείς οι
οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις
διατάξεις των εδώ Διαδικασιών.
2. Από τις διατάξεις των εδώ Διαδικασιών εξαιρούνται:
α. Η αγορά φυσικού αερίου που γίνεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
β. Οι προμήθειες ειδών, για τα οποία οι τιμές ή και οι ποσότητες επιβάλλονται στην Εταιρεία
από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
γ. Οι προμήθειες που διενεργούνται στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας, που έχει συναφθεί
μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και ενός ή περισσοτέρων κρατών.
δ. Οι συμβάσεις προμήθειας με συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση, κατά την έννοια
της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ.
ε.

Οι προμήθειες υλικών μικρής αξίας, του Κλιμακίου 0.

στ. Οι συμβάσεις που ρητά εξαιρούνται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για λόγους άλλους από
την εκτιμώμενη αξία τους.
ζ.

Η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

η. Κάθε σύμβαση που αφορά ακίνητα, όπως ενδεικτικά αγορά ή μίσθωση.
θ. Συμβάσεις που αφορούν διαφημίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, χορηγίες και δαπάνες
δημοσίων σχέσεων.
ι.

Συμβάσεις που αφορούν συνδρομές και δικαιώματα μελών, καταχωρήσεις σε έγγραφη
και ηλεκτρονική μορφή.

ια. Προμήθειες εισιτηρίων και κρατήσεις ξενοδοχειακών καταλυμάτων που υπόκεινται στη
σχετική πολιτική της Εταιρείας.
ιβ. Οι προμήθειες υλικών από εργολάβους της Εταιρείας για λογαριασμό της, που
διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων συμβάσεων έργων που έχουν
συναφθεί με αυτούς.
ιγ. Τυχόν άλλες περιπτώσεις, που θα καθορίζει ειδικότερα ο Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής της Εταιρείας με βάση τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόζει και στις περιπτώσεις των προαναφερόμενων εξαιρέσεων
τις διατάξεις των εδώ Διαδικασιών, μετά από απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη
σύναψη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθούνται οι παρούσες Διαδικασίες.
3.

Επιπροσθέτως:
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α. Για την ανάθεση συμβάσεων εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών και προμήθειας
αγαθών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας των
συμβάσεων αυτών, η Εταιρεία εφαρμόζει την Οδηγία 2014/25/ΕΕ.
β. Για την ανάθεση συμβάσεων εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών και προμήθειας
αγαθών, εκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όπως αυτά
κατά περίπτωση καθορίζονται, η Εταιρεία εφαρμόζει την Οδηγία αυτή.
γ. Για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας άνω
των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ, όπως αυτά κατά περίπτωση καθορίζονται,
η Εταιρεία εφαρμόζει την Οδηγία αυτή.
Στις περιπτώσεις α΄ – γ΄ της παρούσας παραγράφου οι παρούσες Διαδικασίες εφαρμόζονται
συμπληρωματικά μόνον για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από τις ανωτέρω Οδηγίες.

Άρθρο 2. Σκοπός
Σκοπός των εδώ Διαδικασιών είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών από άποψη χρόνου κόστους - ποιότητας, διαφανών και τυποποιημένων διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
συμβάσεων, στους ακόλουθους άξονες:
1. Διαφύλαξη των συμφερόντων και της καλής φήμης της Εταιρείας.
2. Διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας.

Άρθρο 3. Ορισμοί
Για τους σκοπούς των εδώ Διαδικασιών έχει χρησιμοποιηθεί ενιαία ορολογία για τις
παρακάτω λέξεις ή φράσεις, σύμφωνα με το νόημα που τους προσδίδεται στο παρόν άρθρο.
Συγκεκριμένα:
CPV: Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2195/2002.
Αγαθά: Προϊόντα / υλικά που αποτελούν αντικείμενο αγορών ή μισθώσεων όπως
ανταλλακτικά, εξοπλισμός εγκαταστάσεων, έπιπλα, συσκευές, οχήματα, ηλεκτρονικός
εξοπλισμός, προγράμματα Η/Υ, κλπ.
ΑΔΠ: Αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών
Αίτηση Προμήθειας ή Αίτηση: Έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με το οποίο η
Αιτούσα Μονάδα ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Εταιρείας σχετικά με
την ανάγκη Προμήθειας.
Αιτούσα Μονάδα : Η οργανωτική μονάδα της Εταιρείας που αιτείται Προμήθεια.
Ανάδοχος: Ο Οικονομικός Φορέας στον οποίο, μετά από διαδικασία επιλογής, ανατίθεται
Σύμβαση ή Παραγγελία.
Απόθεμα: Η ποσότητα ενός υλικού που βρίσκεται στις αποθήκες της Εταιρείας και
παρακολουθείται μέσω μηχανογραφικού συστήματος, καρτέλας ή άλλου τρόπου.

Διακήρυξη: Σύνολο εγγράφων που εκδίδονται στην περίπτωση διαδικασίας επιλογής και στα
οποία περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλογής και ανάθεσης
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Προμήθειας σε έναν ή περισσότερους Οικονομικούς Φορείς, καθώς και οι συμβατικοί όροι.
Διαχειριστής Σύμβασης Αρμόδιο όργανο επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της
εκτέλεσης μίας σύμβασης Προμηθειών.
Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή ΔΕΑ: Η αρμόδια οργανωτική μονάδα της Εταιρείας
η οποία έχει σαν κύριο αντικείμενό της όλα τα θέματα Προμηθειών, εντός του αντικειμένου
των εδώ διαδικασιών.
Επενδυτικό Πρόγραμμα: Πρόγραμμα έργων μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας που έχει
εγκριθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.
Εταιρεία: Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Έργο: Κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή που εκτελείται για τον
εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση, την επέκταση, την ασφάλεια, κλπ. των αγωγών φυσικού αερίου
και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και εν γένει το αποτέλεσμα ενός συνόλου εργασιών το
οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση μιας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας.
Ημέρα: Ημερολογιακή ημέρα
Κλιμάκιο Δαπανών / Κλιμάκιο: Κατάταξη των Υλικών/Υπηρεσιών και Έργων αναλόγως του
ύψους της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Για την εκτίμηση τους ύψους της εκτιμώμενης
αξίας συμπεριλαμβάνονται και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
Κώδικας Δεοντολογίας: Εγχειρίδιο στο οποίο καταγράφονται οι ενιαίες αρχές και οι κανόνες
που αφορούν στη συμπεριφορά των εργαζομένων της Εταιρείας και στην υποχρέωση τους
να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις αξίες της, τους εσωτερικούς κανονισμούς και
την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας.
Μητρώο Οικονομικών Φορέων: Μητρώο με προ-αξιολογημένους Οικονομικούς Φορείς το
οποίο χρησιμοποιείται για την προεπιλογή Οικονομικών Φορέων για Προμήθειες.
Οικονομικός Φορέας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας ή ομάδα αυτών των
προσώπων και/ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών ενώσεων
επιχειρήσεων, που προσφέρει την εκτέλεση έργου, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών.
Παραγγελία (ή Εντολή Αγοράς): Το γραπτό κείμενο που περιλαμβάνει το ελάχιστο
περιεχόμενο Σύμβασης και αποστέλλεται στον Ανάδοχο στις περιπτώσεις που οι εδώ
Διαδικασίες προβλέπουν, με το οποίο απευθύνεται πρόταση στον Ανάδοχο να εκτελέσει
συγκεκριμένη Προμήθεια, οι όροι του οποίου δεσμεύουν τον Ανάδοχο εφόσον ο τελευταίος
το αποδεχθεί.
Πλατφόρμα / Σύστημα: Ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική επικοινωνία
Οικονομικών Φορέων με την Εταιρεία.
Προδιαγραφή ή Τεχνική Περιγραφή: Τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υλικού ή
μιας υπηρεσίας ή ενός έργου, σύμφωνα με αποδεκτά διεθνή πρότυπα.
Προκήρυξη: Η διενέργεια δημόσιας διαδικασίας με την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι
Οικονομικοί Φορείς καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε διαδικασία
επιλογής Αναδόχου, η οποία περιλαμβάνει τους ελάχιστους όρους συμμετοχής, επιλογής και
ανάθεσης της Προμήθειας.
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Προμήθεια: Η απόκτηση από την Εταιρεία έργων, αγαθών ή υπηρεσιών, μέσω σύμβασης
αγαθών, έργων ή υπηρεσιών, από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται βάσει των εδώ
Διαδικασιών.
Πρόσκληση: Η πρόσκληση περιορισμένου αριθμού Οικονομικών Φορέων για συμμετοχή σε
διαδικασία ή φάση διαδικασίας επιλογής Αναδόχου που μπορεί να έχει ως αντικείμενο την
υποβολή προσφοράς, τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις ή συνδυασμό των δύο,
Προσφέρων: Ο Οικονομικός Φορέας που υποβάλλει προσφορά.
Σύμβαση: Το γραπτό κείμενο που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου και
έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των όρων εκτέλεσης του έργου, προμήθειας των αγαθών
ή παροχής των υπηρεσιών από τον Οικονομικό Φορέα και τους όρους με τους οποίους η
Εταιρεία θα παραλάβει το αντικείμενο της συμφωνίας καταβάλλοντας το αντίτιμο, στο οποίο
περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που εκδίδονται για το
σκοπό αυτό.
Συμφωνία Πλαίσιο: Η συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και ενός ή περισσοτέρων
Οικονομικών Φορέων, με την οποία συνομολογούνται οι γενικοί όροι των συμβάσεων που
πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις
τιμές, ποσότητες, τους χρόνους και τους όρους παράδοσης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας η
Εταιρεία διενεργεί παραγγελίες, ανάλογα με τις ανάγκες της.
Υπεργολάβος (ή υπό-προμηθευτής): Οικονομικός φορέας στον οποίο
Προσφέρων/Ανάδοχος αναθέτει να εκτελέσει για λογαριασμό του τμήμα της Σύμβασης.

ο

Υπηρεσίες: Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στην Εταιρεία από νομικά ή φυσικά
πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο μισθώσεως, όπως οι φυλάξεις, οι ασφαλίσεις, οι
εκτελωνισμοί, μελέτες, οι εργασίες επιθεώρησης και ελέγχου εξοπλισμού, επιβλέψεις
κατασκευής Έργων, οι μεταφορές προσωπικού και υλικών, συντήρηση, λειτουργία,
υπηρεσίες επισκευών, υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,
υπηρεσίες συμβούλων, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής, έρευνας
και ανάπτυξης, λογιστικής, έρευνας αγοράς, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής
επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και διαχείρισης
ακινήτων, υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων, αποκομιδής απορριμμάτων, υπηρεσίες
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσίες παροχής third party logistics
(αποθηκεύσεις, διανομές).
Υποκατάστατος: Είναι ο Οικονομικός Φορέας που αναλαμβάνει να εκτελέσει την Προμήθεια
στη θέση του αρχικού Αναδόχου.
Υποψήφιος: Είναι ο Οικονομικός Φορέας που δηλώνει την επιθυμία συμμετοχής ή έχει
προσκληθεί να συμμετάσχει σε διαδικασία επιλογής.

Άρθρο 4. Προώθηση πολιτικών
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της προώθησης των στρατηγικών στόχων της, διεξάγει τις
διαδικασίες των παρόντων Διαδικασιών υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων την:
α. Προστασία του περιβάλλοντος.
β. Προώθηση της καινοτομίας.
γ. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
δ. Προώθηση κοινωνικών πολιτικών.
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ε.

Στήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες ασκεί την δραστηριότητά της.

Άρθρο 5. Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις γενικές αρχές της
ΕΕ
1.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική, φορολογική, περιβαλλοντική
και άλλη νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες του παρόντος, από την έναρξη των
διαδικασιών ανάθεσης έως και την εκτέλεση των συμβάσεων. Οι ίδιες δεσμεύσεις ισχύουν
για τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στις διαδικασίες της παρούσας πολιτικής.

2.

Οι εδώ Διαδικασίες περιέχουν κανόνες και διαδικασίες που συνάδουν με τις αρχές της
διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης, και όρους και
κριτήρια εύλογα και βασισμένα στην αγορά. Κατά την εφαρμογή τους, η Εταιρεία
αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με διαφανή
και αναλογικό τρόπο, προάγοντας τον υγιή ανταγωνισμό.

Άρθρο 6. Κώδικας Δεοντολογίας / Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Δωροδοκίας
1.

Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας,
επιδεικνύει πολιτική μηδενικής ανοχής στη διαφθορά και λειτουργεί με επαγγελματισμό,
νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες της τις συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει τα
κατάλληλα μέτρα για τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, δωροδοκίας,
σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών, χρησιμοποιώντας
τις διαδικασίες και τα μέσα που έχει καθιερώσει.

2.

Η Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και
την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών
Προμηθειών, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.

3.

Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει τουλάχιστον οποιαδήποτε κατάσταση
κατά την οποία μέλη του προσωπικού της Εταιρείας ή παρόχου υπηρεσιών ενεργούντος εξ
ονόματος της Εταιρείας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή της διαδικασίας Προμήθειας ή
μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό,
οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που
θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας Προμήθειας.

4.

Οι αρχές συμπεριφοράς της Εταιρείας περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της και
διέπουν την άσκηση των καθηκόντων όλων των εμπλεκομένων κατά τις διαδικασίες που
διεξάγονται βάσει των εδώ Διαδικασιών τόσο στις προς τα έσω όσο και στις προς τα έξω
σχέσεις της. Με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες της Εταιρείας, τεκμαίρεται ότι οι
οικονομικοί φορείς αποδέχονται να εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται στον Κώδικα
Δεοντολογίας της Εταιρείας.

5.

Οι εδώ Διαδικασίες εφαρμόζονται παράλληλα με τις Πολιτικές και Διαδικασίες της Εταιρείας.
Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ τους, κατισχύουν οι προβλέψεις των εδώ Διαδικασιών.

Άρθρο 7. Εμπιστευτικότητα / Προσωπικά Δεδομένα
1.

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς τις
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
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Αντίστοιχα, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλλει στους οικονομικούς φορείς υποχρεώσεις
προκειμένου να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που η
Εταιρεία τις καθιστά διαθέσιμες κατά τη διαδικασία Προμήθειας.
2.

Τα εργαλεία και οι συσκευές που η Εταιρεία χρησιμοποιεί για τις επικοινωνίες με
ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις,
είναι γενικώς διαθέσιμα και συμβατά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων
στη διαδικασία Προμήθειας και διαφυλάσσουν την ακεραιότητα των δεδομένων και το
απόρρητο των προσφορών.

3.

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με
το κείμενο κανονιστικό και νομικό πλαίσιο και συμμορφώνεται με τον 2016/679/ΕΕ Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) καθώς και την Οδηγία 2016/680/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε ισχύουν, και εφαρμόζει
εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και
τεχνικά μέτρα για την τήρηση του ανωτέρω πλαισίου.

Άρθρο 8. Εσωτερικός Έλεγχος
Οι παρούσες Διαδικασίες υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής των διαδικασιών Εσωτερικού
Ελέγχου της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί δια των αρμοδίων οργάνων και διαδικασιών της
να διενεργεί οποτεδήποτε ελέγχους σχετικά με την τήρηση των αρχών και διαδικασιών του
παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας. Με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες της Εταιρείας,
οι οικονομικοί φορείς αποδέχονται τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων και στους ίδιους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άρθρο 9. Κλιμάκια Προμηθειών
1.
Βάσει του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και ανάλογα με το εάν αφορούν σε
Αγαθά / Υπηρεσίες ή Έργο, οι Προμήθειες της Εταιρείας κατατάσσονται στα παρακάτω κλιμάκια:

Κλιμάκια Προμηθειών για Αγαθά και Υπηρεσίες
Κλιμάκιο 0

από 1 ΕΥΡΩ έως 500 ΕΥΡΩ

Κλιμάκιο 1

από 501 ΕΥΡΩ έως 20.000 ΕΥΡΩ

Κλιμάκιο 2

Από 20.001 ΕΥΡΩ έως 200.000 ΕΥΡΩ

Κλιμάκιο 3

από 200.001 ΕΥΡΩ έως 5.000.000 ΕΥΡΩ

Κλιμάκιο 4

Από 5.000.001 ΕΥΡΩ και άνω

Κλιμάκια Προμηθειών για Έργα
Κλιμάκιο 1
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Κλιμάκιο 2

από 30.001 ΕΥΡΩ έως 300.000 ΕΥΡΩ

Κλιμάκιο 3

από 300.001 ΕΥΡΩ έως 5.000.000 ΕΥΡΩ

Κλιμάκιο 4

από 5.000.001 ΕΥΡΩ και άνω

Τα ανωτέρω κλιμάκια αναθεωρούνται με απόφαση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή
της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εξουσίες που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στις παραπάνω αξίες δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α ή άλλοι φόροι.
Στις παραπάνω αξίες περιλαμβάνεται τυχόν δικαίωμα προαίρεσης.
Τα αρμόδια όργανα εγκρίσεων για κάθε κλιμάκιο δαπανών ορίζονται στα Παραρτήματα ΙΑ
και ΙΒ του παρόντος.

Άρθρο 10. Προγραμματισμός αναγκών
1.

Ο προγραμματισμός για την κάλυψη των αναγκών σε προμήθειες διενεργείται καθ' όλη τη
διάρκεια ενός οικονομικού έτους από τις οργανωτικές μονάδες που συμμετέχουν στην
σύνταξη του Προϋπολογισμού της Εταιρείας προκειμένου να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα
των απαιτούμενων πόρων. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση των αποθεμάτων,
της λήξης της διάρκειας των συμβάσεων, της εξέλιξης των έργων, των αναγκών σε νέες
υπηρεσίες, της έρευνας εναλλακτικών λύσεων, κοκ, και οριστικοποιείται με την έγκριση του
Προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος.

2.

Μέχρι τον Ιούνιο κάθε οικονομικού έτους και πάντως πριν από την κατάρτιση του
Προϋπολογισμού της Εταιρείας, η ΔΕΑ προωθεί προς τις Διευθύνσεις Δραστηριοτήτων
αίτημα για τον προσδιορισμό εκ μέρους τους των εκτιμώμενων αναγκών ανά Αιτούσα
Μονάδα σε Προμήθειες για το επόμενο οικονομικό έτος.

3.

Οι εμπλεκόμενες στη σύνταξη του εταιρικού Προϋπολογισμού οργανωτικές μονάδες
προσδιορίζουν τις ανάγκες του επόμενου έτους λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά:
α) Για τον προγραμματισμό Αγαθών:
i.

Δεδομένα από τον προγραμματισμό συντηρήσεων.

ii.

Ανάγκες αποθεμάτων.

iii.

Ιστορικά στοιχεία αναλώσεων/αναγκών.

iv.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης / Νέα Έργα.

v.

Ανάγκες Συντήρησης./Πρόγραμμα Συντήρησης

vi.

Άλλες προγραμματισμένες αντικαταστάσεις, προσθήκες και εν γένει μετατροπές

και παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις / μηχανολογικό εξοπλισμό / εξοπλισμό
Πληροφορικής, κλπ.
β) Για τον προγραμματισμό Υπηρεσιών:
Αναμενόμενη λήξη διάρκειας υφισταμένων συμβάσεων και αναγκαιότητα

i.

συνέχισής τους
ii.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης / Νέα Έργα.

iii.

Πρόγραμμα Συντήρησης και εν γένει ανάγκες συντήρησης

ΔΕΣΦΑ

Διαδικασίες Προμηθειών - Ανάθεση

11

iv.

Ιστορικά στοιχεία αναγκών.

v.

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

γ) Για τον προγραμματισμό των Έργων:

4.

i.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης / Μικρά Έργα.

ii.

Πρόγραμμα Συντήρησης /Ανάγκες συντήρησης εν γένει

iii.

Χρησιμότητα / οικονομικά οφέλη / στρατηγικός σχεδιασμός Εταιρείας κοκ.

Ο προσδιορισμός των αναγκών από τις Αιτούσες Μονάδες περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
εξής:
α.

Κατηγοριοποίηση των αναγκών βάσει της τυποποιημένης ονοματολογίας CPV.

β.

Προσδιορισμό των αναγκών ως προς τη ζητούμενη ποσότητα και τη διάρκεια της
σύμβασης.

γ.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

δ.

Ημερομηνία αναγκαιότητας.

ε.

Κατά

περίπτωση,

τεχνικές

προδιαγραφές

/

λειτουργικές

απαιτήσεις

/

χαρακτηριστικά.
στ.

Κατά περίπτωση, πρόταση για την ακολουθητέα διαδικασία ανάθεσης (πχ σε
περίπτωση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης) και τεκμηρίωση
ανάγκης προσφυγής σε εξαιρετικές διαδικασίες.

Ο προσδιορισμός των αναγκών από τις Αιτούσες Μονάδες συνοδεύεται από τεκμηρίωση
της αναγκαιότητας της κάθε Προμήθειας (π.χ. διαρκείς ανάγκες, προγραμματισμένη
συντήρηση, απόθεμα ασφαλείας, Πρόγραμμα Ανάπτυξης κλπ.) και (μετά το οικονομικό
έτος πρώτης εφαρμογής) των διαφοροποιήσεων σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό
έτος. Ειδικά στην περίπτωση ανάγκης για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται και σχετική
ένδειξη.
5.

Μετά τη συλλογή των ανωτέρω πληροφοριών από τις Αιτούσες Μονάδες, οι Διευθύνσεις
Δραστηριοτήτων εγκρίνουν τον ανωτέρω προσδιορισμό των αναγκών τους εγκαίρως και
τον γνωστοποιούν στη ΔΕΑ, προκειμένου να προχωρήσει με τον προγραμματισμό
Προμηθειών.

Άρθρο 11. Προγραμματισμός Προμηθειών
1.

Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού η ΔΕΑ καταρτίζει το Πρόγραμμα Προμηθειών της
Εταιρείας, βάσει του οποίου θα ικανοποιήσει τις ανάγκες Προμηθειών του προηγούμενου
άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
α. Την κρισιμότητα των αναγκών σε Προμήθειες, βάσει π.χ. της πολυπλοκότητας, της
σημασίας για τη λειτουργία της Εταιρείας, του βαθμού επείγοντος κάθε ανάγκης.
β. Τα χαρακτηριστικά των αναγκών σε Προμήθειες, την έρευνα της σχετικής αγοράς και
τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών παρόχων.
γ. Τη δυνατότητα ομαδοποίησης Προμηθειών για την κάλυψη ομοειδών αναγκών.
δ. Τον χρονικό προγραμματισμό των ενεργειών και τον υπολογισμό των απαιτούμενων
ανθρώπινων πόρων για την προετοιμασία και διεξαγωγή των διαδικασιών
Προμήθειας.

2.

Το Πρόγραμμα Προμηθειών περιλαμβάνει για κάθε Προμήθεια ή κατηγορία Προμήθειας,
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πέραν των στοιχείων που έχουν καθοριστεί κατά τον προσδιορισμό των αναγκών, κατ'
ελάχιστον τα εξής:
α. Την επιλογή της διαδικασίας Προμήθειας (ανοικτός, κλειστός διαγωνισμός, διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης, διαίρεση σε τμήματα, κ.λπ.) και τη
σχετική αιτιολόγηση, εφόσον αυτή απαιτείται κατά το παρόν.
β. Την εφαρμογή τυχόν ειδικού συστήματος επιλογής (συμφωνίας-πλαίσιο, ηλεκτρονικού
καταλόγου, ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, κ.λπ.), και
γ. Το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή, συνδυασμός τεχνικής και οικονομικής
αξιολόγησης, κ.λπ.) και το εάν απαιτείται να προηγηθεί της οικονομικής και τεχνική
αξιολόγηση.
3.

Το Πρόγραμμα Προμηθειών εγκρίνεται από τον Διευθυντή Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της ΔΕΑ και διαβιβάζεται στη ΔΕΑ και στις Διευθύνσεις Δραστηριοτήτων προς
υλοποίηση σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό που περιλαμβάνεται σε αυτό.

4.

Η έγκριση Αιτήσεων Προμήθειας και η διενέργεια διαδικασιών Προμήθειας δεν
αναστέλλεται ή άλλως εμποδίζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση από εν εξελίξει
Προσδιορισμό Αναγκών ή Προγραμματισμό Προμηθειών σύμφωνα με τα άρθρα 10 και
11.

Άρθρο 12. Διαβουλεύσεις με την αγορά
1.

Πριν από την εκκίνηση μιας διαδικασίας Προμήθειας ή ακόμα και μέχρι την έναρξη μιας
συγκεκριμένης διαδικασίας ανάθεσης, η ΑΔΠ δύναται να διεξάγει διαβουλεύσεις με την
αγορά, με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και αρχές κ.ο.κ., προκειμένου να προετοιμάσει
τις παραμέτρους της Προμήθειας (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμό, διαίρεση
σε τμήματα, συμφωνία - πλαίσιο κ.ο.κ.), να ενημερώνει οικονομικούς φορείς για τις
προθέσεις της και να αντλεί καλές πρακτικές από την αγορά για τη σύνταξη των τευχών της
Διακήρυξης.

2.

Περιπτώσεις όπου είναι χρήσιμη η διαβούλευση, μεταξύ άλλων, αφορούν:
α. Προμήθειες που δεν έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν από την Εταιρεία και δεν υπάρχει
τεχνογνωσία.
β. Προμήθειες με πολύ εξειδικευμένες προδιαγραφές.
γ. Προμήθειες με μεγάλη κρισιμότητα για την Εταιρεία.

3.

Η ΑΔΠ αξιολογεί την αναγκαιότητα και αποφασίζει για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής
έρευνας αγοράς, προκειμένου να προετοιμάσει τη Διακήρυξη και να ενημερώσει τους
Οικονομικούς Φορείς για τις προθέσεις της ή/και για τη διεξαγωγή διαβούλευσης επί των
τευχών της Διακήρυξης.

4.

Εάν ένας Υποψήφιος ή ένας Οικονομικός Φορέας που σχετίζεται με Υποψήφιο έχει
παράσχει συμβουλές στην Εταιρεία ή έχει συμμετάσχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην
προετοιμασία της διαδικασίας Προμήθειας, η ΑΔΠ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να
διασφαλίζει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της συμμετοχής του εν λόγω
Υποψηφίου στην διαδικασία. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη γνωστοποίηση
στους λοιπούς υποψηφίους των σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο
της προηγούμενης συνεργασίας με τον Υποψήφιο κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
Προμήθειας και τον προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή των
προσφορών.
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Άρθρο 13. Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας της Προμήθειας
1.

Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της Προμήθειας λαμβάνεται υπόψη το συνολικό
πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως εκτιμάται και τεκμηριώνεται από την Αιτούσα Μονάδα,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης και απροβλέπτων, που πρέπει να
αναφέρονται ρητά στα έγγραφα της Προμήθειας.

2.

Κατάτμηση των Αιτήσεων Προμήθειας με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ ή την έγκριση από όργανα χαμηλότερων Κλιμακίων
Προμηθειών, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν, δεν επιτρέπεται.

3.

Η Εταιρεία δύναται να αναθέσει μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, ιδίως
όταν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς (π.χ. γεωγραφικούς) λόγους, μετά από
έγκριση σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 15. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία πρέπει να
προσδιορίσει, κατά περίπτωση, στην Προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην Πρόσκληση σε
διαπραγμάτευση, το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών, καθώς και αν οι
προσφορές μπορούν να υποβάλλονται σε ένα ή περισσότερα τμήματα ή στο σύνολό τους.
Όταν μια διαδικασία Προμήθειας μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση χωριστών συμβάσεων
κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων.

4.

Όσον αφορά τις συμφωνίες-πλαίσιο και τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, του συνόλου των
συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας ή του συστήματος.

5.

Στην περίπτωση Προμηθειών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή που προβλέπεται να
ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης βασίζεται στη συνολική πραγματική ή εκτιμώμενη αξία των διαδοχικών
συμβάσεων ιδίου τύπου σε δωδεκάμηνη βάση.

Άρθρο 14. Αίτηση Προμήθειας
1.

Σε κάθε περίπτωση, για την έναρξη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας προμηθειών, εγκρίνεται
και υποβάλλεται επικαιροποιημένη πλήρης Αίτηση Προμήθειας από την Αιτούσα Διεύθυνση
Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον παρόν άρθρο, η οποία καταχωρίζεται υποχρεωτικά στην
πλατφόρμα SAP.

2.

Η υποβολή της Αίτησης Προμήθειας γίνεται έγκαιρα και αφού ληφθεί υπόψη το εγκεκριμένο
Πρόγραμμα Προμηθειών, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την κάλυψη της ανάγκης
κατά την ημερομηνία αναγκαιότητας κατά τρόπο οικονομικά και ποιοτικά αποδοτικό.

3.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από το Πρόγραμμα Προμηθειών ως προς την
Προμήθεια αυτή, επισημαίνονται τα σημεία όπου η Αίτηση Προμήθειας διαφοροποιείται και
αιτιολογείται η απόκλιση.

4.

Εφόσον η Προμήθεια δεν έχει προβλεφθεί στο Πρόγραμμα Προμηθειών, αιτιολογείται η
σκοπιμότητα της Προμήθειας και η μη πρόβλεψή της στο Πρόγραμμα.

5.

Η Αίτηση Προμήθειας συνοδεύεται από το αναγκαίο υποστηρικτικό υλικό και περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα παρακάτω, καθώς και τα σημεία που περιλαμβάνει η λίστα ελέγχου του
Παραρτήματος IV, όπως απαιτείται:
α. Κατηγοριοποίηση της Προμήθειας βάσει της τυποποιημένης ονοματολογίας CPV.
β. Πλήρη και σαφή περιγραφή των ειδών (π.χ. ποσότητες, τεχνικές προδιαγραφές /
λειτουργικές απαιτήσεις / χαρακτηριστικά έργου).
γ. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη και ένδειξη εάν προβλέπεται στον αντίστοιχο
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εγκεκριμένο προϋπολογισμό και στον Προγραμματισμό Προμηθειών.
δ. Ημερομηνία αναγκαιότητας (ή χρονοδιάγραμμα έργου κ.λπ).
ε.

Πρόταση για τη διαδικασία Προμήθειας (πχ κλειστός διαγωνισμός από Μητρώο,
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης κοκ), με την επιφύλαξη του
δικαιώματος της ΑΔΠ να επιλέγει τη διαδικασία Προμήθειας κατά την έναρξη της
διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 και επ.

στ. Πρόταση για την εφαρμογή τυχόν ειδικού συστήματος επιλογής (συμφωνίας-πλαίσιο,
ηλεκτρονικού καταλόγου, ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, κ.λπ.), με την επιφύλαξη
του δικαιώματος της ΑΔΠ να επιλέγει το σύστημα επιλογής που θα εφαρμοστεί κατά
την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 και επ.
ζ.

Πρόταση για το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή, συνδυασμός τεχνικής και
οικονομικής αξιολόγησης και βαρύτητα των κριτηρίων, κ.λπ.), για το εάν απαιτείται
να προηγηθεί της οικονομικής και τεχνική αξιολόγηση και για τα κριτήρια επιλογής
του Αναδόχου.

η. Πρόταση για τις απαιτούμενες εγγυήσεις.
θ. Ένδειξη εάν εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
6. Σε περίπτωση Προμήθειας με διαδικασία διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση
Προκήρυξης, η Αιτούσα Μονάδα επισημαίνει υποχρεωτικά την αιτιολογία στην οποία εμπίπτει
η συγκεκριμένη περίπτωση και τον(τους) Υποψήφιο(ους) Ανάδοχο(ους) που προτείνει, κατά
προτίμηση από το αντίστοιχο Μητρώο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο(οι)
προτεινόμενος(οι) Υποψήφιος(οι) δεν είναι εγγεγραμμένος(οι) στο σχετικό Μητρώο, πρέπει
να επισημαίνεται η αιτιολογία.
7. Σε περίπτωση που προτείνεται Προμήθεια με κλειστό διαγωνισμό από το Μητρώο, η Αιτούσα
Μονάδα επισημαίνει υποχρεωτικά την κατηγορία του Μητρώου στην οποία εμπίπτει η
συγκεκριμένη περίπτωση.
8. Μετά την υποβολή της Αίτησης Προμήθειας προς την ΑΔΠ, η ΑΔΠ την ελέγχει ως προς την
πληρότητα και την ορθότητά της (ιδίως ως προς τα επιμέρους στοιχεία/ την αιτιολόγηση της
αίτησης σύμφωνα με τις παραγράφους 3-7 παραπάνω και τη λίστα ελέγχου), ως προς την
ένταξη σε επόμενο Προγραμματισμό Προμηθειών (ιδίως σε περιπτώσεις ομοειδών
αγαθών/υπηρεσιών), ως προς τη δυνατότητα διαίρεσης σε τμήματα, ως προς τον(τους)
προτεινόμενο(ους) Υποψήφιο(ους) Ανάδοχο(ους) και, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι
αυτή δεν είναι πλήρης ή ορθή, την επιστρέφει με παρατηρήσεις στην Αιτούσα Διεύθυνση
Δραστηριοτήτων, η οποία αφού την διορθώσει, συμπληρώσει και εγκρίνει, την επανυποβάλλει
στην ΑΔΠ προς νέο έλεγχο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΑΔΠ ότι μία Προμήθεια που δεν έχει προβλεφθεί
στον Προγραμματισμό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του χρόνου αναγκαιότητας που
αναφέρεται στην Αίτηση, συμπληρώνεται σε αυτήν ο προβλεπόμενος εφικτός χρόνος.
9. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας και ορθότητας της Αίτησης Προμήθειας από
την ΑΔΠ, η ΑΔΠ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαβίβαση της Αίτησης
στο αρμόδιο όργανο προς έγκριση, σύμφωνα με το Παράρτημα I, καθώς και προς υλοποίηση.

Άρθρο 15. Έγκριση Προμήθειας και διαδικασίας
1.

Η έγκριση κάθε Προμήθειας και της διαδικασίας της δίνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο
όργανο “Έγκρισης Αίτησης”, όπως ορίζεται στα Παραρτήματα IΑ και IΒ.
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2.

Σε περίπτωση αναθέσεων για τα Κλιμάκια 1 και 2 με τη διαδικασία διαπραγματεύσεων
χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης ή/και εκτός προϋπολογισμού ή/και εκτός Προγραμματισμού
Προμηθειών, η έγκριση της Αίτησης δίνεται από το αρμόδιο όργανο έγκρισης του αμέσως
επόμενου Κλιμακίου, όπως ορίζεται στα Παραρτήματα IΑ και IΒ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 16. Διαδικασίες επιλογής Οικονομικών Φορέων
1. Οι διαδικασίες επιλογής Αναδόχου είναι οι εξής:
α. Ανοικτή διαδικασία: Διαδικασία στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας
μπορεί να υποβάλει προσφορά ανταποκρινόμενος σε προκήρυξη διαγωνισμού.
β. Κλειστή διαδικασία: Διαδικασία δύο φάσεων, στην οποία κάθε Οικονομικός Φορέας
μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού (πρώτη
φάση), αλλά μόνο οι Οικονομικοί Φορείς που θα κληθούν από την Εταιρεία κατόπιν
προεπιλογής εκ των ανωτέρω μπορούν να υποβάλουν προσφορά (δεύτερη φάση). Η
περιγραφόμενη πρώτη φάση μπορεί να αντικαθίσταται με επιλογή Οικονομικών Φορέων,
που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, από το εγκεκριμένο Μητρώο Προμηθευτών.
γ. Διαδικασία διαπραγμάτευσης με προηγούμενη Προκήρυξη διαγωνισμού:
Διαδικασία με διαπραγματεύσεις, στην οποία κάθε Οικονομικός Φορέας μπορεί να
υποβάλει αίτηση συμμετοχής ανταποκρινόμενος σε προκήρυξη διαγωνισμού, αλλά μόνο
οι Οικονομικοί Φορείς που θα επιλεγούν από την Εταιρεία κατόπιν αξιολόγησης,
μπορούν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.
δ. Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Προκήρυξη διαγωνισμού:
Διαδικασία με διαπραγματεύσεις, η οποία εφαρμόζεται υπό τις προϋποθέσεις του
Άρθρου 20, στην οποία ένας ή περισσότεροι Οικονομικοί Φορείς προσκαλούνται να
υποβάλουν προσφορά και να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμόζονται τα εξής, εναλλακτικά των ανωτέρω διαδικασιών:
α. Ανταγωνιστικός Διάλογος: Διαδικασία στην οποία κάθε Οικονομικός Φορέας μπορεί να
υποβάλει αίτηση συμμετοχής ανταποκρινόμενος σε Προκήρυξη διαγωνισμού, αλλά μόνο
οι Οικονομικοί Φορείς που θα επιλεγούν από την Εταιρεία κατόπιν αξιολόγησης,
μπορούν να συμμετέχουν. Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου
ανάθεσης της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, σκοπός
του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να
ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της Εταιρείας, μπορούν να
συζητηθούν όλες οι πτυχές της Προμήθειας.
β. Σύμπραξη καινοτομίας: Διαδικασία κατά την οποία κάθε Οικονομικός Φορέας μπορεί να
υποβάλει αίτηση συμμετοχής ανταποκρινόμενος σε Προκήρυξη διαγωνισμού, αλλά μόνο
οι Οικονομικοί Φορείς που θα επιλεγούν από την Εταιρεία κατόπιν αξιολόγησης,
μπορούν να συμμετέχουν. Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου
ανάθεσης της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας. Η διαδικασία έχει ως σκοπό τη
σύμπραξη με Οικονομικό Φορέα ο οποίος θα αναπτύξει προϊόν, υπηρεσία ή έργο που
δεν διατίθενται ήδη στην αγορά και στη συνέχεια θα το προμηθεύσει στην Εταιρεία, υπό
την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνεται στα συμπεφωνημένα μεταξύ της Εταιρείας και των
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συμμετεχόντων επίπεδα επιδόσεων και μεγίστου κόστους.

Άρθρο 17. Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία – Τεύχη Διακήρυξης
1.

Σε περίπτωση Προμήθειας μέσω διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, η ΑΔΠ προβαίνει στις
απαιτούμενες ενέργειες για τη σύνταξη των τευχών της Διακήρυξης και την έγκρισή τους
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.

Στα τεύχη Διακήρυξης περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
α. Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς για τη σύνταξη και υποβολή προσφοράς και
λοιποί όροι του Διαγωνισμού.
β. Έντυπο προσφοράς / Οικονομική προσφορά.
γ. Σχέδιο Σύμβασης.
δ. Ειδικοί Όροι Σύμβασης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
ε.

Γενικοί Όροι Σύμβασης.

στ. Περιγραφή του Αντικειμένου.
ζ.

Τεχνικές Προδιαγραφές και Σχέδια (εφόσον απαιτούνται).

η. Τυχόν απαιτούμενα υποδείγματα (Εγγυητικών Επιστολών, Δηλώσεων, κ.λπ.).
3. Τα Τεύχη που αφορούν τους εμπορικούς και οικονομικούς όρους, δηλαδή ο εμπορικός τόμος,
συντάσσονται από την ΑΔΠ με τη σύμπραξη της Αιτούσας Μονάδας, ενώ αυτά που αφορούν
τους τεχνικούς όρους, περιγραφές και προδιαγραφές, δηλαδή ο τεχνικός τόμος,
συντάσσονται από την Αιτούσα Μονάδα. Η ΑΔΠ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του
Διαγωνισμού και τον συντονισμό για την έγκαιρη διενέργειά του.
4. Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπου είναι εφικτό, καταρτίζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα
τυποποιημένα (πρότυπα) τεύχη.
5. Τα τεύχη της Διακήρυξης εγκρίνονται από την ΑΔΠ.
6. Για την επιλογή Οικονομικών Φορέων με ανοικτή διαδικασία η ΑΔΠ δημοσιεύει Προκήρυξη
στα μέσα δημοσιότητας που περιγράφονται στο Άρθρο 21, με αναφορά στην τυποποιημένη
ονοματολογία CPV και ενδεικτικό περιεχόμενο όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
Αμέσως μετά, τα σχετικά εγκεκριμένα Τεύχη της Διακήρυξης αναρτώνται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα διεξαγωγής των διαγωνισμών. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 26 και επ. του παρόντος.

Άρθρο 18. Διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία - Προεπιλογή Οικονομικών
Φορέων
1.

Για την επιλογή Οικονομικών Φορέων με διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία, η ΑΔΠ
δημοσιεύει Προκήρυξη για συμμετοχή στην πρώτη φάση του διαγωνισμού στα μέσα
δημοσιότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 21, με αναφορά στην τυποποιημένη
ονοματολογία CPV και ενδεικτικό περιεχόμενο όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
Αμέσως μετά, η σχετική εγκεκριμένη Διακήρυξη αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
διεξαγωγής των διαγωνισμών.

2.

Η προεπιλογή (αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής) των ενδιαφερομένων Οικονομικών
Φορέων που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην κλειστή διαδικασία γίνεται από την
ΑΔΠ, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία αξιολόγησης που αναφέρονται
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στην Διακήρυξη, και εγκρίνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο έγκρισης της
αξιολόγησης κατά το Παράρτημα Ι. Η Διακήρυξη μπορεί να προβλέπει περιορισμό των
Οικονομικών Φορέων που θα προεπιλεγούν, εφόσον αυτό γίνεται επί τη βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων και δεν περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό και, σε κάθε
περίπτωση, υπό τον όρο ότι ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος των τριών (3). Η ΑΔΠ
συντάσσει Πρακτικό για το στάδιο της προεπιλογής και ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία
που περιγράφεται στο Άρθρο 26.
3.

Η φάση προεπιλογής μπορεί να περιλαμβάνει και αξιολόγηση τεχνικών λύσεων, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην Διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή, η τεχνική αξιολόγηση
διενεργείται από την Αιτούσα Διεύθυνση Δραστηριοτήτων.

4.

Στους προεπιλεγέντες Οικονομικούς Φορείς αποστέλλεται μέσω της ΑΔΠ Πρόσκληση
υποβολής προσφοράς (δεύτερη φάση) και ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία που
περιγράφεται στο Άρθρο 26. Εφόσον προβλέπεται ότι η δεύτερη φάση περιλαμβάνει και
διαδικασία αξιολόγησης τεχνικών λύσεων, κατά τη δεύτερη φάση υποβάλλεται από τους
προεπιλεγέντες Οικονομικούς Φορείς η δεσμευτική τεχνική προσφορά και η οικονομική
προσφορά, και ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 26.

5.

Ειδικά στην περίπτωση Προμήθειας μέσω κλειστής διαδικασίας από το εγκεκριμένο
Μητρώο Προμηθευτών της Εταιρείας, σκοπός της πρώτης φάσης είναι να διαπιστώσει ποιοί
μεταξύ των συμμετεχόντων στο Μητρώο είναι οι Υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια
επιλογής (εσωτερική φάση στην περίπτωση αυτή). Στη συνέχεια, η ΑΔΠ αποστέλλει
απευθείας Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στους Οικονομικούς Φορείς της αντίστοιχης
κατηγορίας του Μητρώου που πληρούν τα κριτήρια επιλογής του διαγωνισμού εκ της
συμμετοχής τους στο Μητρώο. Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι ανάλογα με το
αντικείμενο της Προμήθειας και να μην περιορίζουν υπέρμετρα τον ανταγωνισμό.

6.

Ως προς την κατάρτιση και την έγκριση των Τευχών της Διακήρυξης ισχύουν αναλογικά τα
αναφερόμενα στο Άρθρο 17 παρ. 1 - 6.

Άρθρο 19. Διαδικασία με διαπραγματεύσεις κατόπιν δημοσίευσης
1.

Για τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης με προηγούμενη Προκήρυξη διαγωνισμού,
κατά την έννοια του Άρθρου 16 του παρόντος, η ΑΔΠ δημοσιεύει σχετική Προκήρυξη στα
μέσα δημοσιότητας που περιγράφονται στο Άρθρο 21, προκειμένου να συμμετέχουν στη
διαδικασία όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

2.

Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία
που περιγράφεται στο Άρθρο 26. Η ΑΔΠ διενεργεί την ποιοτική επιλογή, λαμβάνει την
έγκριση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου έγκρισης αξιολόγησης κατά το Παράρτημα
Ι και αποστέλλει Πρόσκληση συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις στους προσφέροντες που
επελέγησαν, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διακήρυξης.

3.

Ειδικά στην περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης όπου προβλέπεται να συμμετέχουν
και Οικονομικοί Φορείς από το εγκεκριμένο Μητρώο Προμηθευτών της Εταιρείας, ισχύουν
τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 18 παρ. 4 του παρόντος.

4.

Κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων, η ΑΔΠ διαπραγματεύεται με τους Οικονομικούς
Φορείς κάθε ενότητα της προσφοράς (τεχνική - εμπορική ή οικονομική) σε διαδοχικές
φάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διακήρυξης, με σκοπό τη βελτίωση του
περιεχομένου της. Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι οι αρχικές προσφορές και οι
προσφορές κατά τις διαδοχικές φάσεις διαπραγμάτευσης, πλην της τελικής προσφοράς,
την οποία καλούνται να υποβάλουν οι Οικονομικοί Φορείς εντός κοινής τελικής προθεσμίας.
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Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με κλειστές τις οικονομικές προσφορές και, ως προς
αυτές, οι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, αφού
έχουν ολοκληρωθεί οι προηγούμενες φάσεις διαπραγμάτευσης (τεχνική - εμπορική). Τα
ελάχιστα χαρακτηριστικά του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που πρέπει να πληρούν
όλες οι προσφορές, καθώς και τα κριτήρια ανάθεσης, δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση
και οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να οδηγούν σε ουσιώδη τροποποίηση του
αντικειμένου της Προμήθειας.
5.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με αυστηρή τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης,
χωρίς διάκριση μεταξύ των υποψηφίων. Δεν παρέχονται πληροφορίες ή προτεινόμενες
λύσεις και προτάσεις, που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους υποψηφίους ή γενικά
προκαλούν διακρίσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις ενημερώνονται σε
πραγματικό χρόνο μέσω του Συστήματος για τυχόν αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε εμπορικούς όρους κ.λπ. ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και τους παρέχεται
επαρκής χρόνος για να υποβάλουν νέες προσφορές.

6.

Η ΑΔΠ συντάσσει Πρακτικό για τις διαπραγματεύσεις και την αξιολόγηση των τελικών
προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και υποβάλλει τα Πρακτικά προς έγκριση
της αξιολόγησης προς το αρμόδιο όργανο του Παραρτήματος Ι (ή τα εγκρίνει η ίδια σε
διαδικασίες του Κλιμακίου 1).

Άρθρο 20. Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση
1.

Η διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης με έναν ή
περισσότερους Οικονομικούς Φορείς δύναται να εφαρμοστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός είναι εντός του Κλιμακίου 1.
β. Στις περιπτώσεις που διενεργήθηκε διαγωνισμός αλλά δεν υποβλήθηκε καμία
προσφορά ή όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν κρίθηκαν απαράδεκτες ή
ακατάλληλες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της Εταιρείας. Βασική προϋπόθεση είναι οι
βασικοί όροι της Διακήρυξης να μην μεταβάλλονται ουσιωδώς.
γ. Για Προμήθειες που διατίθενται ή παρέχονται κατά αποκλειστικότητα από
εξειδικευμένους Οικονομικούς Φορείς ή που για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς
κατασκευάζονται ή διατίθενται μόνο από συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα ή στις οποίες
οι Οικονομικοί Φορείς παρουσιάζουν ιδιάζουσα καταλληλότητα λόγω της ειδικής φύσεως
ή τεχνολογίας των Προμηθειών.
δ. Για Προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων,
πρότυπης εφαρμογής ή για δοκιμαστική χρήση ή εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
ε. Για Προμήθειες στις οποίες η αλλαγή της πηγής προμήθειας θα υποχρέωνε την Εταιρεία
να προμηθευτεί αγαθά, υπηρεσίες ή έργα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν
μη συμβατά ή μη ομοιόμορφα με τα υπάρχοντα ή θα προκαλούσε δυσανάλογες
δυσχέρειες στη λειτουργία της Εταιρείας.
στ. Για Προμήθειες αγαθών που έχουν χρηματιστηριακή τιμή ή όπου η νομοθεσία αποκλείει
τη διενέργεια διαγωνισμού ή που η προμήθειά τους χαρακτηρίζεται απόρρητη ή
σχετίζεται με ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του Κράτους.
ζ. Για Προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών ή έργων σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε απρόβλεπτες περιστάσεις ή σε περιπτώσεις επείγοντος, κατά τις οποίες
η έλλειψη υλικών, εξοπλισμού ή έργου ή η μη αποκατάσταση ζημίας θα ήταν δυνατόν να
προκαλέσει ατυχήματα ή καταστροφές ή σημαντικές ζημίες ή ασύμφορη ακινητοποίηση
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των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και δεν υφίστανται χρονικά περιθώρια για τη
διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.
η. Για Προμήθειες έργων, σε περιπτώσεις συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση του
αρχικού αναδόχου ή διάλυση σύμβασης έργου, εφόσον η δυνατότητα αυτή ρητώς
προβλέπεται στη Διακήρυξη.
θ.

Για Προμήθειες αγαθών, σε περιπτώσεις αντικατάστασης τεχνικών μερών ή/και
ανταλλακτικών, τα οποία είναι ήδη εγκατεστημένα ή/και υπάρχουν ήδη διαθέσιμα
ανταλλακτικά στις αποθήκες της Εταιρείας, ή για Προμήθειες υπηρεσιών από παρόχους
με πολύ καλή γνώση της εγκατάστασης / εμπειρία με εξειδικευμένο εξοπλισμό / εργαλεία
/ τεχνογνωσία που απαιτείται για τη συγκεκριμένη εργασία.

2. Για τη διενέργεια της διαδικασίας, η ΑΔΠ αποστέλλει Πρόκληση στον/στους Οικονομικό/-ούς
Φορέα/-είς να υποβάλει/ουν προσφορά και να συμμετάσχει/ουν στις διαπραγματεύσεις. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 2 - 6 του Άρθρου 19 του παρόντος. Η Πρόσκληση
μπορεί να προβλέπει ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε
διαπραγματεύσεις μετά την υποβολή των προσφορών.
3. Ειδικά στην περίπτωση της διαδικασίας αυτής, η Αίτηση Προμήθειας, την οποία υποβάλλει η
Αιτούσα Μονάδα, περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων του Άρθρου 14 και του
Παραρτήματος IV:
a. Την αιτιολόγηση για την επιλογή διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με το σχετικό υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στη λίστα ελέγχου του Παραρτήματος IV.
b. Τους Οικονομικούς Φορείς που προτείνεται να προσκληθούν στη διαπραγμάτευση και οι
οποίοι ενδείκνυται να είναι τουλάχιστον τρεις, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και να
προέρχονται από το εγκεκριμένο Μητρώο Προμηθευτών της Εταιρείας.
4. Σε περιπτώσεις επείγοντος ή ειδικές περιπτώσεις, η Αίτηση Προμήθειας εκδίδεται με σκοπό
την επιβεβαίωση και πληρωμή Προμηθειών που έχουν ήδη παραληφθεί από τις
ενδιαφερόμενες οργανωτικές μονάδες.

Άρθρο 21. Δημοσιότητα
1.

Οι προθεσμίες υποβολής προσφοράς πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπουν στους
Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν πλήρεις και παραδεκτές προσφορές.
Για διαδικασίες εκτός του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και για διαδικασίες
που δεν αφορούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ορίζονται οι παρακάτω ελάχιστοι χρόνοι
για την υποβολή προσφοράς:
α. Ανοικτή διαδικασία: είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της
Προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
β. Κλειστή διαδικασία: δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της
Προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (πρώτη φάση) και δεκαπέντε (15) ημέρες
από την ημερομηνία παραλαβής Πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς (δεύτερη
φάση).
γ. Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη Προκήρυξη διαγωνισμού:
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας και πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής
Πρόσκλησης για συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις.
δ. Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Προκήρυξη διαγωνισμού: πέντε
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(5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της Πρόσκλησης.
2.

Σε περίπτωση ανάγκης διαφοροποίησης από το ανωτέρω πλαίσιο, ιδίως προς επίσπευση
της διαδικασίας, το αρμόδιο όργανο Έγκρισης της Αίτησης Προμήθειας εγκρίνει απόκλιση
από τις ως άνω προθεσμίες.

3.

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού και τυχόν τροποποιήσεις της αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας. Κατά την κρίση της ΑΔΠ, μπορεί να γίνει επιπλέον δημοσίευση σε τοπικής,
περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας τύπο ή/και σε ιστότοπους, λαμβάνοντας υπόψη
τη σταδιακά αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ιστοσελίδες, διαδικτυακές
πλατφόρμες κ.ά.).

4.

Ως έναρξη της διαδικασίας Προμήθειας ορίζεται ο χρόνος ανάρτησης της Προκήρυξης στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας και, στην περίπτωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση Προκήρυξης, ο χρόνος αποστολής της πρώτης Πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς.

Άρθρο 22. Συστήματα οικονομικής προσφοράς
Το οικονομικό μέρος των προσφορών δύναται να καταρτίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα
ενδεικτικά συστήματα ή με συνδυασμό αυτών:
1. Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
2. Προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, επί των
ομαδοποιημένων τιμών του τιμολογίου, με ή χωρίς έλεγχο ομαλότητας τιμών των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
3. Προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου με ή χωρίς έλεγχο ομαλότητας.
4. Προσφορά κατ' αποκοπή.
Τα ανωτέρω αναλύονται περαιτέρω στο Παράρτημα III: Συστήματα Οικονομικής Προσφοράς.

Άρθρο 23. Εγγυήσεις Οικονομικών Φορέων
1.

Για την εξασφάλιση της Εταιρείας σε όλες τις φάσεις συνδιαλλαγής της με Οικονομικούς
Φορείς, ζητείται και υποβάλλεται εκ μέρους του κάθε Οικονομικού Φορέα εγγύηση.

2.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία το δικαίωμα αυτό.

3.

Η Εταιρεία ζητά κατά περίπτωση από τους Οικονομικούς Φορείς, τα ακόλουθα είδη
εγγυήσεων:
α. Εγγύηση Συμμετοχής:
i.

Για Προμήθεια με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του κλιμακίου 1, ζητείται Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής ποσοστού 2% έως 5% επί της αξίας της Προμήθειας μη
υπολογιζομένου τυχόν δικαιώματος προαίρεσης. Σε περίπτωση που
προβλέπεται υποβολή προσφοράς για μέρος των αιτουμένων Προμηθειών
(τμήμα), η εγγυητική επιστολή θα είναι ανάλογη του ποσοστού της αξίας των
προσφερόμενων ειδών (τμημάτων).

ii.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής φυλάσσονται από τη ΑΔΠ μέχρι την
υπογραφή σύμβασης ή την αποδοχή Παραγγελίας από τον Οικονομικό Φορέα
οπότε για τους μεν μη επιλεγέντες Οικονομικούς Φορείς επιστρέφονται, ενώ για
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τον Ανάδοχο αντικαθίσταται πριν την υπογραφή της Παραγγελίας ή της Σύμβασης
με Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εφόσον αυτό προβλέπεται.
iii.

Η επιστροφή των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στους συμμετέχοντες που
αποκλείσθηκαν οριστικά από το Διαγωνισμό γίνεται είτε μετά την άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του αποκλεισμού τους
είτε μετά την έκδοση σχετικής αποφάσεως απόρριψης τυχόν ασκηθείσας
ένστασης.

β. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:
i.

Για Προμήθεια με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του κλιμακίου 1, πριν την
υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποβάλλει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης ποσοστού 5% έως 10% επί της αξίας της Προμήθειας, μη
υπολογιζομένου τυχόν δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται
(τμηματικά ή στο σύνολό της) στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προβλέψεις της
σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή στην περίπτωση των Έργων έχει ελάχιστη
διάρκεια υπερβαίνουσα τη λήξη της περιόδου εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες.

ii.

Για πρόσθετη εξασφάλιση υπάρχει η δυνατότητα να παρακρατείται 5% έως 10%
της αξίας κάθε λογαριασμού («εγγύηση δεκάτων»). Η παρακράτηση επιστρέφεται
άτοκα στον Ανάδοχο με την περάτωση της σύμβασης, εκτός εάν άλλως
καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη. Η παρακράτηση αυτή μπορεί να αντικαθίσταται
με ισόποση Εγγυητική Επιστολή, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τον Ανάδοχο και
εγκριθεί από την Εταιρεία.

γ. Εγγύηση Προκαταβολής:
i.

Εφόσον προβλέπεται πληρωμή προκαταβολής, κατατίθεται από τον Ανάδοχο
ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, που απομειώνεται αναλογικά με τη
σταδιακή εκτέλεση της Προμήθειας.

ii.

Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής επιστρέφεται μετά την πλήρη απόσβεση
του προκαταβληθέντος ποσού.

4.

Το ελάχιστο περιεχόμενο των παραπάνω εγγυήσεων περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του
παρόντος και το εκάστοτε απαιτούμενο περιεχόμενο των εγγυήσεων προβλέπεται στη
Διακήρυξη.

5.

Το αρμόδιο όργανο Έγκρισης Αίτησης Προμήθειας εγκρίνει το ακριβές ποσοστό εγγυήσεων
και, σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, δύναται να εγκρίνει την απαίτηση εγγυήσεων
ποσοστού που αποκλίνει από τα ανωτέρω ή να μην απαιτηθεί κάποια ή και οποιαδήποτε
από τις παραπάνω εγγυήσεις από τον ή τους Οικονομικούς Φορείς/Αναδόχους.

Άρθρο 24. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
1.

Η Εταιρεία προσφέρει απεριόριστη, άμεση και πλήρη δωρεάν πρόσβαση στα Τεύχη της
Διακήρυξης από την ημέρα δημοσίευσης της Προκήρυξης στην εταιρική ιστοσελίδα, μέσω
της Πλατφόρμας Προμηθειών της Εταιρείας.

2.

Οι Οικονομικοί Φορείς επικοινωνούν με την Εταιρεία για θέματα σχετικά με συγκεκριμένες
διαδικασίες επιλογής Αναδόχων αποκλειστικά μέσω της Πλατφόρμας, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά στα Τεύχη της κατά περίπτωση Διακήρυξης.

3.

Η πρόσβαση των Οικονομικών Φορέων στην Πλατφόρμα γίνεται με τη χορήγηση σχετικών
διαπιστευτηρίων, κατά την ταυτοποίηση και εγγραφή τους, η οποία γίνεται αδαπάνως και
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προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης της. Η Προκήρυξη ή η Πρόσκληση
συμμετοχής αναφέρει τη διεύθυνση διαδικτύου μέσω της οποίας είναι προσβάσιμη η
Πλατφόρμα.
4.

Η Πλατφόρμα Προμηθειών της Εταιρείας είναι σχεδιασμένη ώστε να μην δημιουργεί
διακρίσεις, να είναι γενικώς διαθέσιμη και συμβατή με τις γενικά χρησιμοποιούμενες
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, να μην περιορίζει την πρόσβαση των
Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία των Προμηθειών και να διασφαλίζει την ακεραιότητα
των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. Ο χρόνος
κατά τον οποίο κάθε Οικονομικός Φορέας υποβάλλει έγγραφα, επικοινωνεί ή άλλως κάνει
χρήση της Πλατφόρμας επιβεβαιώνεται αυτόματα από την Πλατφόρμα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης.

5.

Η Εταιρεία μπορεί να επιλέγει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας σε
συγκεκριμένες Προμήθειες ή περιπτώσεις, ιδίως σε περιπτώσεις επείγοντος, τεχνικής
αδυναμίας, σε περιπτώσεις όπου η χρήση ηλεκτρονικών μέσων θα απαιτούσε
συγκεκριμένα εργαλεία, μορφότυπους αρχείων κ.λπ. που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα ή σε
Προμήθειες ειδικού χαρακτήρα ή χαμηλού προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, η
επικοινωνία γίνεται με σφραγισμένους φακέλους ή με άλλο κατάλληλο τρόπο ή με
συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων κατάλληλων μέσων αποστολής και ηλεκτρονικών
μέσων. Ειδικά σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας του Συστήματος κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών λόγω ανωτέρας βίας μικρής διάρκειας, η οποία
διαπιστώνεται από την ΑΔΠ και πιστοποιείται από αναφορά του Συστήματος, ο χρόνος κατά
τον οποίο διαρκεί η ανωτέρα βία λογίζεται ως παράταση της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.

Άρθρο 25. Υποβολή και περιεχόμενο προσφορών
1.

Οι προσφορές (οι αιτήσεις συμμετοχής κοκ) υποβάλλονται στην Εταιρεία με χρήση της
Πλατφόρμας Προμηθειών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, με
ευθύνη και επιμέλεια των συμμετεχόντων. Προσφορές που υποβάλλονται με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη της
Διακήρυξης. Εάν από τη Διακήρυξη προβλέπεται η κατάθεση δείγματος, αυτό κατατίθεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

2.

Οι προσφορές υποβάλλονται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπεται στην
Προκήρυξη ή την Πρόσκληση. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Οι
προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες της Διακήρυξης και
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται από αυτήν. Εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται, εκτός εάν ρητώς άλλως ορίζεται στη Διακήρυξη.

3.

Προσφορές που υποβάλλονται από Οικονομικούς Φορείς που δεν έχουν προεπιλεγεί σε
διαδικασία κλειστού διαγωνισμού ή που δεν έχουν κληθεί σε διαπραγματεύσεις χωρίς
δημοσίευση Προκήρυξης ή που έχουν αποκλεισθεί από διαδικασίες Προμηθειών της
Εταιρείας, δεν λαμβάνονται υπόψη.

4.

Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι προσφορές είναι η ελληνική ή η αγγλική, όπως
ειδικότερα ορίζεται στη Διακήρυξη. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η ΑΔΠ μπορεί να ζητήσει
την υποβολή αλλοδαπών εγγράφων επίσημα μεταφρασμένων στην ελληνική ή στην
αγγλική γλώσσα.

5.

Όπου στη Διακήρυξη γίνεται αναφορά σε υπογεγραμμένα έγγραφα είναι αποδεκτή ιδιόχειρη
σαρωμένη υπογραφή ή οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονική υπογραφή κατά τον Κανονισμό
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2014/910/ΕΕ.
6. Οι προσφορές αποτελούνται ενδεικτικά από τους εξής φακέλους / ηλεκτρονικά αρχεία,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Διακήρυξη:
α. Φάκελος Α', με περιεχόμενο:
i.

Νομιμοποιητικά στοιχεία/δικαιολογητικά συμμετοχής/δηλώσεις.

ii.

Τεχνική προσφορά (εφόσον προβλέπεται).

β. Φάκελος Β', με περιεχόμενο:
Οικονομική προσφορά.

Άρθρο 26. Αποσφράγιση προσφορών - Στάδια αξιολόγησης
1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 5 του παρόντος, οι Φάκελοι Α' και Β'
των προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας. Ο χρόνος και ο
τόπος της αποσφράγισης, η δυνατότητα παρουσίας των προσφερόντων κατά τη διάρκεια
αυτής, καθώς και το αν οι Φάκελοι Α' και Β' θα αποσφραγιστούν σε ένα ή δύο στάδια,
προσδιορίζονται στη Διακήρυξη.

2.

Μετά την αποσφράγιση των Φακέλων, παρέχεται διαβαθμισμένη πρόσβαση στους
Φακέλους των προσφορών στα αρμόδια, κατά περίπτωση, όργανα αξιολόγησης του
Παραρτήματος Ι και στην ΑΔΠ μόνο για τις ανάγκες της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κατά
την παραλαβή των προσφορών λαμβάνεται μέριμνα για την κατάλληλη καταγραφή και
αποθήκευση/τήρηση των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων και τηρείται αρχείο
αλληλογραφίας με τους Οικονομικούς Φορείς.

3.

Η πρόσβαση στα σχετικά αρχεία είναι ελεγχόμενη με σκοπό τη διασφάλιση του αδιάβλητου
της διαδικασίας, της εμπιστευτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

4.

Η ΑΔΠ ελέγχει και αξιολογεί, σε κάθε φάση αξιολόγησης, την αρτιότητα, την πληρότητα, την
εγκυρότητα και την ορθότητα του περιεχομένου των Φακέλων των προσφορών με βάση τα
κριτήρια που προβλέπονται στη Διακήρυξη.
Σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται διευκρινιστικά ή/και συμπληρωματικά στοιχεία επί
των Φακέλων των προσφορών, απευθύνεται σχετικό αίτημα στους Προσφέροντες μέσω
της ΑΔΠ. Στοιχεία που υποβάλλονται από Προσφέροντα μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα από την Εταιρεία, δεν
λαμβάνονται υπόψη. Ειδικά στις περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, ζητείται
αναλυτική δικαιολόγηση και η Εταιρεία έχει το δικαίωμα απόρριψης της προσφοράς αν η
υποβληθείσα δικαιολόγηση κριθεί ανεπαρκής.

5.

Στην περίπτωση που προβλέπεται αποσφράγιση σε δύο στάδια, αυτή χωρεί μόνο για τις
προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη Διακήρυξη. Αποσφράγιση σε δύο στάδια χωρεί ιδίως εάν το κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με σχέση
ποιότητας - τιμής ή άλλο κριτήριο στο οποίο η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς
συμμετέχει στην ανάδειξη του επικρατέστερου υποψηφίου.

6.

Στην περίπτωση που προβλέπεται αποσφράγιση σε ένα στάδιο, δύναται να προηγείται η
αξιολόγηση του περιεχομένου των Φακέλων Β (Οικονομική Προσφορά) και να ελέγχεται η
συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού,
καθώς και να αξιολογείται η τεχνική προσφορά μόνο του μειοδότη. Εφόσον η τεχνική
προσφορά ή η συμμετοχή του μειοδότη κριθεί μη αποδεκτή, η διαδικασία επαναλαμβάνεται
στο πρόσωπο του επόμενου κατά σειρά μειοδοσίας κ.ο.κ. και συντάσσεται σχετικό
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Πρακτικό.
7.

Σε κάθε περίπτωση που η αξιολόγηση περιλαμβάνει αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς ή
εκτίμηση τεχνικών στοιχείων (πχ τεχνική εμπειρία), αυτή διενεργείται από την Αιτούσα
Δραστηριότητα (ή την Αιτούσα Διεύθυνση για διαδικασίες του Κλιμακίου 1).

8.

Μετά από κάθε στάδιο αποσφράγισης και αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των
Φακέλων, η ΑΔΠ συντάσσει Πρακτικό για τα αποτελέσματα και το υποβάλλει στο αρμόδιο
όργανο προς έγκριση της αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας
Διαδικασίας Προμηθειών (ή το εγκρίνει η ίδια όταν πρόκειται για διαδικασίες του Κλιμακίου
1). Μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων της διαδικασίας, η ΑΔΠ γνωστοποιεί τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης στους Προσφέροντες των οποίων οι Φάκελοι
αποσφραγίστηκαν στο τρέχον στάδιο. Η αποσφράγιση των Φακέλων του επόμενου σταδίου
(εφόσον αυτό υπάρχει) λαμβάνει χώρα εντός εύλογου χρόνου από την κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, και πάντως όχι πριν την πάροδο πέντε (5) ημερών
από τη γνωστοποίηση απόρριψης προσφορών στους ενδιαφερόμενους. Στην περίπτωση
που το Πρακτικό συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, πρέπει να
καταλήγει σε πρόταση κατακύρωσης ή μη του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το Άρθρο 30 του
παρόντος.

9.

Εφόσον με το Πρακτικό αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος, η ΑΔΠ τον ενημερώνει για
την πρόθεση της Εταιρείας να του αναθέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους των
Τευχών της Διακήρυξης και την προσφορά του, ζητώντας εμπρόθεσμη ανεπιφύλακτη
αποδοχή του. Η πρόθεση ανάθεσης υπογράφεται από τον Διευθυντή της ΑΔΠ και δεν
αποτελεί σύμβαση.

10.

Στην περίπτωση που η προσφορά περιέχει έντυπο Δήλωσης / ΕΕΕΣ, με την πρόθεση
ανάθεσης ζητείται επιπλέον από τον προσωρινό ανάδοχο και η εμπρόθεσμη προσκόμιση
των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

11.

Η αξιολόγηση των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών γίνεται από το
όργανο που είναι αρμόδιο για την έγκριση της αξιολόγησης με τη συνδρομή της ΑΔΠ.

12.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη αποδεκτών αποδεικτικών στοιχείων, η Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής του προσωρινού Αναδόχου καταπίπτει και η κατακύρωση γίνεται
στον επόμενο κατά σειρά Οικονομικό Φορέα, μετά από πρόταση του οργάνου που είναι
αρμόδιο για την έγκριση της αξιολόγησης απευθυνόμενη προς το όργανο που είναι αρμόδιο
για την κατακύρωση.

13.

Σε περίπτωση προσφορών σε ξένο νόμισμα, για τη μετατροπή λαμβάνονται υπόψη τα
Δελτία Τιμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών.

14.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας προσφορών, η επιλογή αναδόχου γίνεται με κλήρωση μεταξύ
των Οικονομικών Φορέων που υπέβαλαν ισοδύναμες προσφορές ή διαφορετικά το
αντικείμενο του διαγωνισμού κατανέμεται μεταξύ των Οικονομικών Φορέων.

15.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κατανέμει το αντικείμενο της
Προμήθειας σε περισσότερους του ενός Οικονομικούς Φορείς εάν αυτό απαιτείται για
ειδικούς λόγους, όπως ενδεικτικά εφόσον εξυπηρετούνται τα γενικότερα συμφέροντα της
εταιρείας ή αντιμετωπίζονται ενδείξεις δημιουργίας συνθηκών στην αγορά που ευνοούν την
δημιουργία ολιγοπωλίου ή μονοπωλίου.
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Άρθρο 27. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής και Λόγοι Αποκλεισμού – Έντυπο
Δήλωσης Οικονομικών Φορέων
1.

Η Εταιρεία εφαρμόζει αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των
προσφερόντων στις διαδικασίες Προμήθειας, τα οποία εξειδικεύονται κατά περίπτωση στη
Διακήρυξη.

2.

Ως προς τους λόγους αποκλεισμού των οικονομικών φορέων (αρνητικό κριτήριο), η
Εταιρεία δύναται να κάνει χρήση ενός ή περισσότερων εκ των λόγων αποκλεισμού της
Οδηγίας 2014/24, ήτοι ενδεικτικά μη εκπλήρωση φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών
υποχρεώσεων, ποινική καταδίκη για συγκεκριμένα αδικήματα, υπαγωγή σε διαδικασίες
συνδιαλλαγής κοκ.

3.

Ως προς την ποιοτική επιλογή των οικονομικών φορέων (θετικό κριτήριο), μπορούν να
ελέγχονται κατά περίπτωση και ενδεικτικά τα παρακάτω:
α. Τα επαγγελματικά δικαιώματα / καταλληλότητα (πχ εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο,
άδεια).
β. Η οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια (πχ κύκλος εργασιών, πιστοληπτική
ικανότητα).
γ. Η τεχνική / επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία (πχ κατάλογος συναφών έργων).
δ. Τα πιστοποιητικά Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.λπ.
ε.

Συστάσεις.

4.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής, η Εταιρεία δύναται να κάνει χρήση εντύπου Δήλωσης / Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στις περιπτώσεις όπου υιοθετείται η Οδηγία
2014/25/ΕΕ, με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου. Το έντυπο
Δήλωσης / ΕΕΕΣ αντικαθιστά τα μέσα απόδειξης, έγγραφα και πιστοποιητικά, που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη στη φάση αξιολόγησης
των προσφορών ότι ο Οικονομικός Φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.

5.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών που αντικαθίσταται από τη δήλωση μέσω του εντύπου
Δήλωσης / ΕΕΕΣ αποτελεί προϋπόθεση για την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό
φορέα και ζητείται από τον Προσωρινό Ανάδοχο κατά τη φάση της ανάθεσης. Η Εταιρεία
μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητεί από τους Προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

6.

Η ισχύς και η εγκυρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, δηλώσεων, εγγράφων
κ.λπ. εξετάζεται κατά το χρόνο που κατά περίπτωση ζητούνται κατά τη Διακήρυξη. Εφόσον
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης υπάρξει κάποια μεταβολή στην κατάσταση του
Οικονομικού Φορέα, η οποία επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία, ο
Οικονομικός Φορέας είναι υποχρεωμένος να το γνωστοποιήσει στην Εταιρεία αμελλητί και
πάντως μέχρι τη φάση της ανάθεσης, άλλως η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει κατάπτωση
της Εγγύησης Συμμετοχής του.

7.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική
ικανότητα ή με τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητές του, ο οικονομικός φορέας μπορεί
να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, αρκεί να αποδεικνύει στην Εταιρεία ότι θα
διαθέτει τα μέσα αυτά κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, π.χ. με την παρουσίαση
δέσμευσης εκ μέρους των εν λόγω φορέων.
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Άρθρο 28. Προδιαγραφές
1.

Στη Διακήρυξη δύναται να προβλέπονται τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες προσδιορίζουν
τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή τα αγαθά.
Τα εν λόγω χαρακτηριστικά μπορεί να αναφέρονται και στην ειδική διαδικασία ή μέθοδο
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική
διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους.

2.

Οι τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να:
α. Συνδέονται με το αντικείμενο της Προμήθειας και να βρίσκονται σε αναλογία με την
αξία και τους στόχους της, ώστε να μη δημιουργούν αδικαιολόγητες απαιτήσεις.
β. Μη δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια για τη συμμετοχή Οικονομικών Φορέων στη
διαδικασία Προμήθειας.
γ. Διατυπώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια στη Διακήρυξη.

3.

Υπό την επιφύλαξη των υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον συμβιβάζονται
με το δίκαιο της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να διατυπώνονται με έναν
από τους κατωτέρω τρόπους ή με συνδυασμό αυτών:
α. Ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι
επαρκώς ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους Προσφέροντες να προσδιορίζουν το
αντικείμενο της σύμβασης και στην Εταιρεία να συγκρίνει και αξιολογήσει τις
προσφορές.
β. Με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά
πρότυπα που μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις,
κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς
που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή —όταν αυτά δεν
υπάρχουν— σε εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές
προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των
έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών· κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη
μνεία «ή ισοδύναμο».

Άρθρο 29. Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων
1.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση των συμβάσεων αποτυπώνονται στα
Τεύχη της Διακήρυξης και είναι κατά περίπτωση:
α. H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής:
Οι αποδεκτές προσφορές κατατάσσονται αποκλειστικά με βάση τη χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή.
Στην ειδική περίπτωση που προβλέπεται βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η
βαθμολογία αυτής δεν συμμετέχει στην τελική αξιολόγηση των προσφορών και ανάθεση,
αλλά οδηγεί στην αποδοχή ή μη της τεχνικής προσφοράς.
β. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής:
Η αξιολόγηση γίνεται συνδυαστικά βάσει συνυπολογισμού τεχνικών και οικονομικών
στοιχείων με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Στα στοιχεία αυτά μπορούν να
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περιλαμβάνονται κριτήρια που αφορούν ενδεικτικά:
i. Την ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, το χρόνο παράδοσης, τα
αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, την προσβασιμότητα, τον σχεδιασμό για
όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά.
ii. Την οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα της ομάδας στην οποία ανατίθεται η
εκτέλεση της Προμήθειας, σε περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος
προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο απόδοσης της
σύμβασης.
iii. Την τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την πώληση, το κόστος χρήσης.
2.

Τα κριτήρια συνδέονται με το αντικείμενο της Σύμβασης, δηλαδή με τα χαρακτηριστικά των
αγαθών, έργων, υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, χωρίς να θέτουν εξειδικεύσεις που
εμποδίζουν, περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.
Για κάθε κριτήριο, ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται στα Τεύχη της Διακήρυξης.
Ο καθορισμός των κριτηρίων, ο τρόπος βαθμολογίας αυτών και η βαρύτητα του καθενός
προδιαγράφεται έτσι ώστε να επιτρέπει την επαλήθευση με αντικειμενικό και
αποτελεσματικό τρόπο των πληροφοριών που παρέχονται από τους Οικονομικούς Φορείς
για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των κριτηρίων.

Άρθρο 30. Κατακύρωση - Περάτωση διαδικασίας
1.

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου
που προβλέπεται στο Παράρτημα I του παρόντος μέρους των Διαδικασιών Προμηθειών
είτε με την ανάδειξη Αναδόχου είτε με την ακύρωσή της για τους λόγους που εξειδικεύονται
κατωτέρω.

2.

Στην περίπτωση ολοκλήρωσης διαδικασίας με ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου, η ΑΔΠ:
α. Ενημερώνει τους λοιπούς Οικονομικούς Φορείς, πλην του προσωρινού Αναδόχου,
για την περάτωση της διαδικασίας.
β. Ακολούθως και πάντως όχι πριν την πάροδο πέντε (5) ημερών από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους λοιπούς Οικονομικούς Φορείς κατά τα
ανωτέρω, ενημερώνει τον επιτυχόντα Οικονομικό Φορέα (προσωρινό Ανάδοχο) για
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την πρόθεση της Εταιρείας για την ανάδειξή
του ως Αναδόχου. Επισημαίνονται οι όποιες απαιτήσεις προκύπτουν από τα Τεύχη
της Διακήρυξης σχετικά με την προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων ως
προϋπόθεση για την ανάδειξή του ως Ανάδοχο.

3.

Στην ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, το αρμόδιο όργανο κατακύρωσης, εφόσον το επιβάλλει
το συμφέρον της Εταιρείας και πάντως όχι πέραν ενός εύλογου διαστήματος από την ημέρα
που έπρεπε να υπογραφεί η σύμβαση, δύναται να αποφασίσει τη διαπραγμάτευση με τον
προσωρινό Ανάδοχο, σύμφωνα με την πρόβλεψη των Τευχών της Διακήρυξης.
Η διαπραγμάτευση γίνεται επί της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς από την ΑΔΠ, με
σκοπό την βελτίωση των όρων της και, σε κάθε περίπτωση, με μέριμνα αυστηρής τήρησης
των ουσιωδών παραμέτρων του αντικειμένου της Προμήθειας και των ελάχιστων
απαιτήσεών της.
Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπογραφεί η σύμβαση με τον προσωρινό Ανάδοχο, τότε
μπορεί να διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, κατά σειρά
κατάταξης και μόνο με τον ανακηρυχθέντα Προσωρινό Ανάδοχο κάθε φορά.
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4. Η ΑΔΠ δύναται να εισηγηθεί την ακύρωση του διαγωνισμού (ή μέρος του διαγωνισμού
εφόσον η Προμήθεια έχει διαιρεθεί σε τμήματα-lots) στο αρμόδιο όργανο κατακύρωσης,
εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος προς τούτο, όπως ενδεικτικά μια από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
α. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό.
β. Δεν υπάρχει αποδεκτή προσφορά.
γ. Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπήρξε
συνεννόηση των Οικονομικών Φορέων με σκοπό τη μείωση του ανταγωνισμού.
δ. Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ανέκυψαν άλλοι εξαιρετικοί λόγοι που αφορούν
την Εταιρεία.
5. Κάθε πρόταση για ακύρωση διαδικασίας Προμήθειας ως ανωτέρω θα είναι εμπεριστατωμένη
και θα συνοδεύεται με πρόταση για τις επόμενες σχετικές ενέργειες ως εξής (ενδεικτική
απαρίθμηση):
α. Επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
β. Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Προκήρυξη διαγωνισμού, με έναν ή
περισσότερους Οικονομικούς Φορείς, για ολόκληρο το αντικείμενο ή τμήμα αυτού.
γ. Οριστική ματαίωση του διαγωνισμού.
Σε καμιά περίπτωση δε δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από την Εταιρεία στους
διαγωνιζόμενους Οικονομικούς Φορείς οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες
θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν αυτοί υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στο
Διαγωνισμό.
6. Στην περίπτωση ανεπιτυχούς περάτωσης της διαδικασίας, η ΑΔΠ ενημερώνει όλους τους
Οικονομικούς Φορείς για το λόγο διακοπής της διαδικασίας.
7. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΔΠ ενημερώνει και ενεργεί καταλλήλως για την αντικατάσταση ή
αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των Οικονομικών Φορέων.

Άρθρο 31. Ενστάσεις
1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση
δύναται, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο
παράνομης πράξης ή παράλειψης, να καταθέσει ένσταση προς την Εταιρεία.
2. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το όργανο του αμέσως επόμενου επιπέδου από εκείνο που
έλαβε την απόφαση που προσβλήθηκε με ένσταση, εκτός εάν προσβλήθηκε απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η ένσταση εξετάζεται από το ίδιο, μετά από εισήγηση της ΑΔΠ
σε κάθε περίπτωση.
3. Το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται επί της ένστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
παραλαβή της. Με την άπρακτη πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε
(15) ημερών τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της ένστασης.
4. Με την υποβολή ενστάσεων δεν αναστέλλεται υποχρεωτικά η διαδικασία του Διαγωνισμού.

Άρθρο 32. Σύναψη Σύμβασης
1.

Η διαδικασία ανάθεσης της Προμήθειας ολοκληρώνεται με την γνωστοποίηση στον
προσωρινό Ανάδοχο της ανάθεσης, βάσει της απόφασης του αρμόδιου οργάνου για την

ΔΕΣΦΑ

Διαδικασίες Προμηθειών - Ανάθεση

29

κατακύρωση της Προμήθειας. Την ανάθεση υπογράφει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο
κατακύρωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα I των παρόντων Διαδικασιών Προμηθειών.
2.

Ανάλογα με το ύψος της Προμήθειας, όπως αυτό καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις του
παρόντος, εφόσον δεν έχει εγκριθεί διαφορετικά κατά την έγκριση της Αίτησης, υπογράφεται
Παραγγελία για ύψος δαπάνης εντός του κλιμακίου 1 και Σύμβαση για μεγαλύτερο ποσό,
σύμφωνα με το Παράρτημα I. Στην Παραγγελία πρέπει να περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον
τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα II.

3.

Η ΑΔΠ διεκπεραιώνει τη διαδικασία κατάρτισης και υπογραφής της Σύμβασης/Παραγγελίας,
κατά προτίμηση με βάση Τυποποιημένα Συμβατικά Τεύχη, που εγκρίνονται ανά κατηγορία
Σύμβασης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται
Τυποποιημένη Σύμβαση, οι όροι της σύμβασης εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο
κατακύρωσης σύμφωνα με το Παράρτημα I, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο
39 παρ. 4 του παρόντος για το εφαρμοστέο δίκαιο / δικαιοδοσία / διαιτησία, κατόπιν νομικού
ελέγχου από τη ΔΔΝΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 33. Συμφωνίες - Πλαίσιο
1. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει Συμφωνίες-Πλαίσιο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου,
εφαρμόζοντας τις διατάξεις των εν λόγω Διαδικασιών.
Συμφωνία-πλαίσιο είναι η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και ενός ή
περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που
διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης
περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές, και στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων
κάποιοι ή όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που
θα συναφθούν κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο (εκτελεστικές συμβάσεις).
Οι Οικονομικοί Φορείς που δεσμεύονται με τη Συμφωνία-Πλαίσιο δεν υποχρεούνται να
παρέχουν τα είδη που αποτελούν αντικείμενό αυτής, παρά μόνον εάν και όταν η Εταιρεία
ζητήσει τη σύναψη συγκεκριμένης Eκτελεστικής Σύμβασης.
2. Η επιλογή της εκτέλεσης Προμήθειας μέσω Συμφωνίας-Πλαίσιο εγκρίνεται με το Πρόγραμμα
Προμηθειών ή/και με την Αίτηση Προμήθειας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις συνθήκες της
αγοράς, τεχνικά και οικονομικά δεδομένα, τη διαβούλευση με Οικονομικούς Φορείς και τα
αποτελέσματα των προγενέστερων αντίστοιχων συμβάσεων και ενδείκνυται κυρίως για την
προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων που καλύπτουν πάγιες
επαναλαμβανόμενες ανάγκες, ιδίως εφόσον η ακριβής ποσότητά τους δεν είναι εκ των
προτέρων γνωστή και εφόσον δεν αναμένεται να μεταβληθούν ουσιωδώς στα έτη που
καλύπτει η Συμφωνία-Πλαίσιο.
Με την ανωτέρω έγκριση αποφασίζεται, επίσης, εάν η Συμφωνία-Πλαίσιο θα συναφθεί με
έναν ή με περισσότερους Οικονομικούς Φορείς, καθώς και η διάρκεια της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων
δεόντως δικαιολογημένων.
3. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της Συμφωνίας-Πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η
μέγιστη αξία του συνόλου των Συμβάσεων που προβλέπεται να ανατεθούν κατά τη συνολική
διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο.
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4. Εφόσον για την ανάθεση Συμφωνίας-Πλαίσιο επιλεγεί διαδικασία με δημοσιότητα, αυτή
καλύπτει τόσο την ανάθεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο όσο και τη μεταγενέστερη ανάθεση των
Εκτελεστικών Συμβάσεων.
Ο αριθμός των μερών, η διάρκεια, το αντικείμενο, τα κριτήρια, οι λόγοι αποκλεισμού και η
διαδικασία της ανάθεσης των Eκτελεστικών Συμβάσεων προσδιορίζονται ήδη στα Τεύχη της
Διακήρυξης της Συμφωνίας-Πλαίσιο, όπως και οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις των ίδιων
των Eκτελεστικών Συμβάσεων και ο μηχανισμός καθορισμού τιμών.
Οι Eκτελεστικές Συμβάσεις ανατίθενται πριν τη λήξη της διάρκειας της Συμφωνίας-Πλαίσιο,
και η διάρκεια των επιμέρους Συμβάσεων δεν απαιτείται να συμπίπτει με τη διάρκεια της
Συμφωνίας-Πλαίσιο, αλλά μπορεί κατά περίπτωση να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη.
5. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε Συμφωνία-Πλαίσιο (Eκτελεστικές Συμβάσεις) ανατίθενται
βάσει αντικειμενικών κανόνων και κριτηρίων που μπορεί να περιλαμβάνουν την εκ νέου
διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού (mini call-off) μεταξύ των Oικονομικών Φορέων - μερών
της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ως εξής:
α. Εφόσον η Συμφωνία-Πλαίσιο συνάπτεται με έναν Οικονομικό Φορέα και οι όροι των
Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι ήδη προσδιορισμένοι στη Συμφωνία-Πλαίσιο, οι
Εκτελεστικές Συμβάσεις έχουν τη μορφή Εντολών Αγοράς που εκτελούνται αποκλειστικά
με βάση τα οριζόμενα στη Συμφωνία Πλαίσιο.
β. Εφόσον η Συμφωνία-Πλαίσιο συνάπτεται με έναν Οικονομικό Φορέα και οι όροι των
Εκτελεστικών Συμβάσεων δεν είναι πλήρως προσδιορισμένοι στη Συμφωνία-Πλαίσιο, η
Εταιρεία διαπραγματεύεται με τον αντισυμβαλλόμενο εγγράφως ως προς το ειδικότερο
περιεχόμενο της προσφοράς του για κάθε Εκτελεστική Σύμβαση (π.χ. προσδιορισμός
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος παράδοσης, ειδικότεροι όροι τιμολόγησης,
πρόσθετες εγγυήσεις, ειδικότερες υπηρεσίες συνδεόμενες με το αντικείμενο της
σύμβασης, κ.ο.κ.), στο πλαίσιο που τα μέρη έχουν δεσμευθεί με τη Συμφωνία-Πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη δεν δύνανται να επιφέρουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στους
όρους της Συμφωνίας-Πλαίσιο.
γ. Εφόσον η Συμφωνία-Πλαίσιο συνάπτεται με περισσότερους από έναν Οικονομικούς
Φορείς και η ανάθεση των Εκτελεστικών Συμβάσεων δεν περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ τους, οι Εκτελεστικές Συμβάσεις έχουν τη μορφή
εντολών αγοράς που εκτελούνται με βάση τα οριζόμενα στη Συμφωνία-Πλαίσιο. Ανάθεση
χωρίς διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας δύναται να πραγματοποιηθεί ενδεικτικά με εκ
των προτέρων διαίρεση της Προμήθειας ή με εκ περιτροπής ανάθεση των εκτελεστικών
Συμβάσεων.
δ. Εφόσον η Συμφωνία-Πλαίσιο συνάπτεται με περισσότερους από έναν Οικονομικούς
Φορείς και η ανάθεση των Εκτελεστικών Συμβάσεων περιλαμβάνει τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού μεταξύ τους (mini call-off), η Εταιρεία ορίζει επαρκή προθεσμία
για την υποβολή προσφορών για κάθε σύμβαση και αναθέτει την Eκτελεστική Σύμβαση
στον Προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων
ανάθεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης που έχουν καθορισθεί στα έγγραφα της
Συμφωνίας-Πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση, η μέθοδος επιλογής του Οικονομικού Φορέα θα πρέπει να περιγράφεται
λεπτομερώς στη Συμφωνία-Πλαίσιο και να διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και
της ίσης μεταχείρισης των εμπλεκόμενων Οικονομικών Φορέων.
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Άρθρο 34. Μητρώο Προεπιλεγμένων Οικονομικών Φορέων
1.

Στη ΔΕΑ τηρούνται Μητρώα Προεπιλεγμένων Οικονομικών Φορέων για συγκεκριμένες
κατηγορίες Έργων, Υπηρεσιών και Αγαθών.

2.

Με απόφαση του Ανώτατου Εκτελεστικού Δ/ντή της Εταιρείας, που λαμβάνεται μετά από
κοινή εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και της Αιτούσας Διεύθυνσης, καθορίζονται οι
κατηγορίες των Έργων, των Υπηρεσιών και των Αγαθών που θα αποτελέσουν αντικείμενο
Μητρώου, τα κριτήρια εγγραφής των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων στην κάθε
κατηγορία Μητρώου και τα αντίστοιχα μέσα απόδειξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
οι προϋποθέσεις διατήρησης/ανανέωσης της εγγραφής, καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού
των Οικονομικών Φορέων από το Μητρώο ή διαγραφής των ήδη εγγεγραμμένων.

3.

Τα κριτήρια εγγραφής της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αφορούν
στην καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Οικονομικού
Φορέα (ενδεικτικώς προηγούμενη εμπειρία, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις,
στελέχωση, επιστημονικό προσωπικό, εξοπλισμό, κ.ά.). Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται
εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στην απόφαση της
προηγούμενης παραγράφου και οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τους λόγους
αποκλεισμού του Άρθρου 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

4.

Η απόφαση της παραγράφου 2 αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και περιλαμβάνει
πρόσκληση των ενδιαφερομένων για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο. Στην
πρόσκληση ρητώς προβλέπεται ότι οι εγγεγραμμένοι στην κάθε κατηγορία Μητρώου
υποχρεούνται να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε αλλαγή της κατάστασής τους που
αφορά στα κριτήρια εγγραφής και στους λόγους αποκλεισμού και να διατηρούν
επικαιροποιημένα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

5.

Για την εγγραφή στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς καταθέτουν αίτηση,
στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να εγγραφούν.
Κάθε Οικονομικός Φορέας δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο είτε
αυτοτελώς είτε ως κοινοπραξία ή σύμπραξη. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων εγγραφής και
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού. Στην περίπτωση που η αίτηση εγγραφής
υποβάλλεται από σύμπραξη ή κοινοπραξία πρέπει σε αυτήν να αναφέρονται: (α) το
ποσοστό συμμετοχής κάθε Οικονομικού Φορέα και (β) ο κοινός εκπρόσωπος της
σύμπραξης ή κοινοπραξίας, και οι λόγοι αποκλεισμού θα εξετάζονται για όλα τα μέλη.

6.

Η εγγραφή, η ανανέωση, η διαγραφή και η εξέλιξη στο Μητρώο της Εταιρείας, καθώς και η
επίλυση τυχόν διαφωνιών γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Εκτελεστικού Δ/ντή της
Εταιρείας μετά από κοινή εισήγηση των οργάνων της παρ. 2.

7.

Το Μητρώο αναθεωρείται ανά εξάμηνο κατά τα ανωτέρω και ισχύει μέχρι την επόμενη
αναθεώρησή του. Ειδικώς για την πρώτη εφαρμογή του Μητρώου, η κατάρτισή του θα γίνει
εντός διμήνου από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου.

8.

Το κάθε Μητρώο μετά την κατάρτισή του αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με
διαβαθμισμένη πρόσβαση.

Άρθρο 35. Δυναμικά συστήματα αγορών
1.

Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί ένα δυναμικό σύστημα αγορών για αγορές συνήθους
χρήσης, της οποίας τα γενικά χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα στην αγορά ικανοποιούν
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τις ανάγκες της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.

Το δυναμικό σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία,
ανοικτή καθ' όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος αγορών σε κάθε Οικονομικό Φορέα
ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής. Το σύστημα μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες
αγαθών, έργων ή υπηρεσιών που ορίζονται αντικειμενικά με βάση τα χαρακτηριστικά της
Προμήθειας που πρέπει να ανατεθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κατηγορίας.

3.

Η Εταιρεία παρέχει, καθ' όλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών, τη
δυνατότητα σε κάθε Οικονομικό Φορέα να ζητήσει να συμμετάσχει στο σύστημα, μέχρι να
αποσταλεί η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριμένη προμήθεια
στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών. Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα
κριτήρια επιλογής ως κατωτέρω γίνονται δεκτοί στο σύστημα.

4.

Η επιλογή της εκτέλεσης Προμήθειας μέσω δυναμικού συστήματος αγορών εγκρίνεται με
το Πρόγραμμα Προμηθειών ή/και με την Αίτηση Προμήθειας.

5.

Για Προμήθεια βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών, η Εταιρεία ακολουθεί τους
κανόνες της κλειστής διαδικασίας, με τις εξής διαφοροποιήσεις:
α. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται σε 10
τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης διαγωνισμού.
β. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των συμμετεχόντων που
πληρούν τα κριτήρια ορίζεται σε τουλάχιστον 5 ημέρες από την ημερομηνία
αποστολής της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
γ.

Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για δυναμικό
σύστημα αγορών, αναφέρεται ρητώς η περίοδος ισχύος του και
συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του και τη
συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων σε αυτό.

δ. Για όσο διάστημα είναι εν ισχύι το σύστημα παρέχεται στους Οικονομικούς Φορείς
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της Προμήθειας.
ε.

Όταν κατά την Προκήρυξη το σύστημα διαιρείται σε κατηγορίες αγαθών, έργων ή
υπηρεσιών, προσδιορίζονται τα εφαρμοζόμενα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για
εκάστη κατηγορία.

στ. Η Εταιρεία δια των αρμοδίων οργάνων της, προσκαλεί όλους τους συμμετέχοντες
που έχουν γίνει δεκτοί στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών να
υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη Προμήθεια και αναθέτει τη σύμβαση
στον προσφέροντα που έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στη Προκήρυξη του διαγωνισμού. Τα ανωτέρω
μπορούν, κατά περίπτωση, να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στην
Πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Άρθρο 36. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
1.

Η Εταιρεία δύναται να διενεργεί ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους οποίους
παρουσιάζονται νέες τιμές και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.

2.

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι η επαναληπτική ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία
διεξάγεται έπειτα από την αρχική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών βάσει των
καθορισμένων κριτηρίων ανάθεσης και επιτρέπει την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες
μεθόδους αξιολόγησης των νέων τιμών/αξιών.
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3.

Η χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνεται με το Πρόγραμμα Προμηθειών ή/και με
την Αίτηση Προμήθειας και ενδείκνυται κυρίως για τις περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο
των εγγράφων της Προμήθειας και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές της μπορούν να
καθορισθούν με ακρίβεια.

4.

Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά
τη διαγωνιστική διαδικασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμφωνίας-πλαίσιο, καθώς
και στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών.

5.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών:
α. Μόνον στις τιμές όταν η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.
β. Στις τιμές και/ή τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στα
έγγραφα της Προμήθειας, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται βάσει της βέλτιστης σχέσης
τιμής/ ποιότητας.

6.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να κάνει χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, τούτο
θα πρέπει να αναφέρεται κατά περίπτωση στην Προκήρυξη ή στην Πρόσκληση για
διαπραγμάτευση.
Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρονται:
α. Τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού (τα εν λόγω στοιχεία είναι ποσοτικοποιήσιμα και μπορούν να
εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά).
β. Ο μαθηματικός τύπος που θα καθορίσει την τελική κατάταξη των προσφορών (σε
περιπτώσεις μεταβλητών με στάθμιση).
γ.

Τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά
προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης.

δ. Οι πληροφορίες που θα τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων στη διάρκεια του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και, όπου απαιτείται, η χρονική στιγμή που θα
τίθενται στη διάθεσή τους.
ε.

Οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού, οι όροι υπό τους οποίους οι προσφέροντες θα μπορούν να
υποβάλουν τις προσφορές τους, οι απαραίτητες πληροφορίες για τον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και οι ρυθμίσεις και τεχνικές προδιαγραφές της
σύνδεσης.

7. Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει αποδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα να
συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, χρησιμοποιώντας κατά την
προσδιορισμένη ημερομηνία και ώρα τα στοιχεία σύνδεσης σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται στην Πρόσκληση. Η Πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης της σχετικής προσφοράς ως προς την κατάταξή της.
8. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Κατά τη διάρκεια
κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, η Εταιρεία γνωστοποιεί αμέσως σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να τους δίνεται
τουλάχιστον η δυνατότητα να γνωρίζουν την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορεί, επίσης, να
γνωστοποιεί και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό
τον όρο ότι αυτό επισημαίνεται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού ή την Πρόσκληση σε
διαπραγμάτευση, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του
πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γνωστοποιεί την ταυτότητα των
προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διάφορων φάσεων του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού.
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9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός περατώνεται, βάσει των προβλέψεων της σχετικής
διαδικασίας Προμήθειας:
α. Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
β. Όταν δεν λαμβάνονται πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες, εφόσον έχει οριστεί προηγουμένως
το διάστημα που θα επιτρέπεται να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας
υποβολής πριν να περατωθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός.
γ.

Όταν ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός φάσεων του πλειστηριασμού και
παρέλθει το ορισθέν χρονικό διάστημα.

10. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακολουθεί ανάθεση της σύμβασης
σύμφωνα με το προβλεπόμενα στο Άρθρο 30 (Κατακύρωση – Ολοκλήρωση της Διαδικασίας).

Άρθρο 37. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
1.

Κατά τη διαδικασία της Προμήθειας, η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει οι προσφορές να
υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό
κατάλογο. Στην περίπτωση αυτή, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους
προσφέροντες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον μορφότυπο που ορίζει η
Εταιρεία.

2.

Για την Προμήθεια με χρήση ηλεκτρονικού καταλόγου, η Εταιρεία υποχρεούται να το
αναφέρει στην Προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, καθώς
και να επισημαίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τεχνικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές
για τη χρήση αυτού.

3.

Ειδικά στην περίπτωση συμφωνίας-πλαίσιο με έναν ή περισσότερους του ενός Οικονομικούς
Φορείς με υποβολή προσφοράς υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου, η Εταιρεία μπορεί
να ορίζει στην Προκήρυξη του διαγωνισμού για τη συμφωνία - πλαίσιο ότι η διαδικασία για
την ανάθεση των Εκτελεστικών Συμβάσεων θα λαμβάνει χώρα βάσει ενημερωμένων
καταλόγων σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των Τευχών της Διακήρυξης.

Άρθρο 38. Προμήθειες από κοινού
Η Εταιρεία δύναται να συμβάλλεται με άλλη / άλλες οντότητες προκειμένου να εκτελέσουν
ορισμένες Προμήθειες από κοινού, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που
περιλαμβάνονται στην ειδική προς τούτο σύμβαση μεταξύ τους.

Άρθρο 39. Δικαιώματα Διοίκησης
1.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Δ/ντής σε περίπτωση Προμηθειών ύψους έως και του ποσού του
3ου Κλιμακίου, μπορεί να παρέμβει σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας Προμήθειας και
να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας ή την ακύρωση της Προμήθειας ή να επιλέξει
άλλη διαδικασία από την καθοριζόμενη στις παρούσες Διαδικασίες. Ο Ανώτατος
Εκτελεστικός Δ/ντής μπορεί να ασκήσει τις ίδιες αρμοδιότητες και για Προμήθειες του 4ου
Κλιμακίου μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά η σχετική
αρμοδιότητα ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.

Σε ειδικές περιπτώσεις, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Δ/ντής δύναται να εγκρίνει Προμήθειες
ύψους έως και του ποσού του 3ου Κλιμακίου με συνοπτικές διαδικασίες και κατά παρέκκλιση
όσων προβλέπονται στο παρόν, προκειμένου να απλοποιηθούν και να επισπευσθούν οι
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διαδικασίες.
3.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Δ/ντής δύναται, ιδίως σε περίπτωση εταιρικών μεταβολών στην
οργανωτική δομή της Εταιρείας, να τροποποιεί με απόφασή του τις διατάξεις που
αναφέρονται στα εγκριτικά όργανα και, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, με απόφασή του
να επιφέρει τροποποιήσεις στις εν λόγω διατάξεις για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τις
εξουσίες που παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τούτο απαιτείται για την
επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ορίζονται από τον νόμο και το
καταστατικό της.

4.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Δ/ντής δύναται να εγκρίνει συμβατικό όρο που προβλέπει
εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου ή/και αλλοδαπής δικαιοδοσίας, κατόπιν αιτιολογημένης
εισηγήσεως της Αιτούσας Μονάδας και ανεξαρτήτως της αξίας της Σύμβασης.

Άρθρο 40. Έναρξη Ισχύος / Αναθεώρηση / Μεταβατικές Διατάξεις
1. Οι παρούσες Διαδικασίες Προμηθειών τίθενται σε ισχύ από την …
2. Τα ακόλουθα Παραρτήματα Ι (Α και Β), ΙΙ (Α Β και Γ), ΙΙΙ και IV προσαρτώνται και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του Πρώτου Μέρους των παρουσών Διαδικασιών Προμηθειών.
3. Μετά την έναρξη ισχύος του Πρώτου Μέρους, καταργούνται τα άρθρα 1 – 20 του Κανονισμού
του 2016 για την ανάθεση και εκτέλεση Προμηθειών και τα άρθρα 1 – 20 του Κανονισμού του
2016 για την ανάθεση και εκτέλεση Έργων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Πρώτου Μέρους εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν κατά
το άρθρο 14 μετά την έναρξη ισχύος του. Διαδικασίες που ξεκίνησαν πριν από την έναρξη
ισχύος του Πρώτου Μέρους συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό
που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης των διαδικασιών.
5. Μέχρι την έκδοση του Δεύτερου Μέρους των Διαδικασιών Προμηθειών, η εκτέλεση των
συμβάσεων που ανατίθενται με τις παρούσες Διαδικασίες διέπεται από τις διατάξεις των
άρθρων 21 έως 45 του Κανονισμού του 2016 για την ανάθεση και εκτέλεση Προμηθειών και
των άρθρων 21 έως 44 του Κανονισμού του 2016 για την ανάθεση και εκτέλεση Έργων, κατά
περίπτωση.
6. Οι παρούσες Διαδικασίες Προμηθειών στο σύνολό τους εγκρίνονται με απόφαση του
Ανώτατου Εκτελεστικού Δ/ντή. Με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων στις εν λόγω
Διαδικασίες, η αναθεώρηση/τροποποίηση του Πρώτου Μέρους εγκρίνεται με Απόφαση του
Ανώτατου Εκτελεστικού Δ/ντή βάσει των εξουσιών που του εγχωρούνται από το Δ.Σ.
7. Τα Τυποποιημένα Συμβατικά Τεύχη, που προβλέπονται στις παρούσες Διαδικασίες,
εγκρίνονται και τροποποιούνται με Απόφαση του Ανώτατου Εκτελεστικού Δ/ντή μετά από
νομικό έλεγχο από τη ΔΔΝΥ.
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Παράρτημα I: Εγκριτικά Όργανα Ανάθεσης Συμβάσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - A: Εγκριτικά Όργανα Ανάθεσης Συμβάσεων Αγαθών και Υπηρεσιών
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ

1

501 - 20.000

Δ/ντής Αιτούσας Υπηρεσίας (*)

Δ/ντής Αρμόδιας Δ/νσης
Προμηθειών

Δ/ντής Αιτούσας Υπηρεσίας

Δ/ντής Αρμόδιας Δ/νσης
Προμηθειών (*)

2

20.001 - 200.000

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της Αιτούσας Υπηρεσίας
(**)

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της αρμόδιας Δ/νσης
Προμηθειών

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της Αιτούσας
Υπηρεσίας

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της αρμόδιας Δ/νσης
Προμηθειών (**)

3

200.001 - 5.000.000

CEO

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της αρμόδιας Δ/νσης
Προμηθειών

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της Αιτούσας
Υπηρεσίας

CEO

4

5.000.001 και άνω

Δ.Σ.

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της αρμόδιας Δ/νσης
Προμηθειών

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της Αιτούσας
Υπηρεσίας

Δ.Σ.

Σημειώσεις:
1)
2)
3)
4)

(*) Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα ταυτίζονται την έγκριση Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Κατακύρωση/Ακύρωση εγκρίνει ο Δ/ντής Προϋπολογισμού
(**) Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα ταυτίζονται, την έγκριση Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Κατακύρωση/Ακύρωση εγκρίνει ο Δ/ντής Δραστηριοτήτων Οικονομικών
Υπηρεσιών
Σε περίπτωση αναθέσεων σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή/και ανάθεση εκτός προϋπολογισμού ή/και εκτός Προγραμματισμού Προμηθειών η
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 1 ΚΑΙ 2 δίδεται σε κάθε περίπτωση από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έγκριση του αμέσως επόμενου κλιμακίου.
Τη σύμβαση υπογράφει ο εγκρίνων την κατακύρωση ή ο CEO στα κλιμάκια 3 και 4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Β: Εγκριτικά Όργανα Ανάθεσης Συμβάσεων Έργων
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ

1

1 - 30.000

Δ/ντής Αιτούσας Υπηρεσίας

Δ/ντής Αρμόδιας Δ/νσης Προμηθειών

Δ/ντής Αιτούσας Υπηρεσίας

Δ/ντής Αρμόδιας Δ/νσης Προμηθειών

2

30.001 - 300.000

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της Αιτούσας Υπηρεσίας

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της αρμόδιας Δ/νσης
Προμηθειών

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της Αιτούσας
Υπηρεσίας

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προΐσταται της αρμόδιας Δ/νσης
Προμηθειών

3

300.001 - 5.000.000

CEO

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προϊσταται της αρμόδιας Δ/νσης
Προμηθειών

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προϊσταται της Αιτούσας
Υπηρεσίας

CEO

4

5.000.001 και άνω

Δ.Σ.

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προϊσταται της αρμόδιας Δ/νσης
Προμηθειών

Δ/ντής Δραστηριοτήτων που
προϊσταται της Αιτούσας
Υπηρεσίας

Δ.Σ.

Σημειώσεις:
1)
2)

Σε περίπτωση αναθέσεων σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή/και ανάθεση εκτός προϋπολογισμού ή/και εκτός Προγραμματισμού Προμηθειών η ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 1 ΚΑΙ 2 δίδεται σε κάθε περίπτωση από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έγκριση του αμέσως επόμενου κλιμακίου.
Τη σύμβαση υπογράφει ο εγκρίνων την κατακύρωση ή ο CEO στα κλιμάκια 3 και 4

ΔΕΣΦΑ

Διαδικασίες Προμηθειών - Ανάθεση

39

Παράρτημα II: Περιεχόμενο Προκηρύξεων, Εγγυητικών Επιστολών και
Παραγγελιών
Α. Ενδεικτικό Περιεχόμενο Προκήρυξης Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία

1.

Επωνυμία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

2.

Αριθμός και Τίτλος Προκήρυξης Διαγωνισμού.

3.

Προϋπολογισμός.

4.

Χρονική διάρκεια σύμβασης.

5.

CPV σύμβασης.

6.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.

7.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διεξαγωγή του διαγωνισμού.

8.

Τυχόν λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
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Β. Ενδεικτικό Περιεχόμενο Προκήρυξης Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία

1.

Επωνυμία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

2.

Αριθμός και Τίτλος Προκήρυξης Διαγωνισμού.

3.

Προϋπολογισμός.

4.

Χρονική διάρκεια σύμβασης.

5.

CPV σύμβασης.

6.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής .

7.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διεξαγωγή του διαγωνισμού.

8.

Τυχόν λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
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Γ. Ελάχιστο Περιεχόμενο Εγγυητικών Επιστολών
Μια εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει καταρχήν:

α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ.

Τα στοιχεία της Εταιρείας προς την οποία απευθύνεται.

δ. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.
ε.

Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
ζ.

Τη διάρκεια ισχύος

η. Τους εξής όρους:
1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος ένστασης και διαιρέσεως.
2. Το ποσόν τηρείται στη διάθεση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η εγγυητική
επιστολή και θα καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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Δ. Ελάχιστο Περιεχόμενο Παραγγελίας
Στην Παραγγελία πρέπει να αναγράφονται κατ' ελάχιστο τα εξής:

α. Το πλήρες όνομα του Αναδόχου και η διεύθυνσή του.
β. Ο αριθμός της Παραγγελίας.
γ.

Η ημερομηνία της Παραγγελίας.

δ. Οι όροι πληρωμής.
ε.

Η πλήρης διεύθυνση του σημείου παράδοσης.

στ. Η διεύθυνση αποστολής τιμολογίου.
ζ.

Η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, ο αριθμός του υλικού (όταν υπάρχει), και η πλήρης
προδιαγραφή.

η. Οι κωδικοί αριθμοί του εμπορεύματος, αν πρόκειται για υλικά ή προμήθειες Αποθήκης.
θ. Η τιμή, στην οποία θα δηλώνεται καθαρά αν συμπεριλαμβάνει φόρους (και ποιους),
χαρτόσημο κ.λπ., καθώς και ποιον βαρύνουν, η έκπτωση (αν υπάρχει), οι όροι παράδοσης
του υλικού και η χρονική περίοδος παράδοσης.
ι.

Σταθερή τιμή ή τύπος αναπροσαρμογής της τιμής.

ια. Οποιοιδήποτε ειδικοί όροι, π.χ. όροι επίσπευσης, εγγυήσεις, ανάγκες επιθεώρησης κ.λπ.
ιβ. Το γεγονός ότι η Παραγγελία διέπεται από και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
Διαδικασίες Προμηθειών της Εταιρείας.
ιγ.

Τα στοιχεία αναφοράς και η ημερομηνία της προσφοράς του Αναδόχου.

ιδ. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα πρέπει να σημειώνονται από τον Ανάδοχο πάνω στα
συνοδευτικά έγγραφα του υλικού όπως στα τιμολόγια, στις φορτωτικές, κ.λπ., τα οποία
στοιχεία θα διευκολύνουν τις συναφείς διαδικασίες παραλαβής .
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Παράρτημα III: Συστήματα Οικονομικής Προσφοράς
Στα τεύχη της Διακήρυξης πρέπει να αναφέρεται το αντικείμενο που θα καλύπτει η προσφορά , ο προϋπολογισμός και ο
τρόπος σύνταξης της οικονομικής προσφοράς. Στην περίπτωση σύμβασης Έργου στο αντικείμενο μπορεί να
περιλαμβάνεται και η εκπόνηση μελέτης ή/και η προμήθεια υλικών.

Στα Τεύχη της Διακήρυξης θα προβλέπεται το δικαίωμα της Εταιρείας να ζητά αναλυτική δικαιολόγηση των τιμών βάσει
των οποίων θα κριθεί τελικά κάποια προσφορά, καθώς και το δικαίωμα απόρριψης προσφοράς αν κριθεί ότι περιλαμβάνει
απαράδεκτα μεγάλες εκπτώσεις ή χαμηλές τιμές.

Στη συνέχεια αναφέρονται (ενδεικτικά) διάφορα συστήματα προσφοράς.

α. Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση, στις τιμές του τιμοκαταλόγου των Τευχών της Διακήρυξης.

β. Προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, επί των ομαδοποιημένων τιμών του τιμοκαταλόγου
των τευχών της Διακήρυξης, με ή χωρίς έλεγχο ομαλότητας τιμών των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης .
Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του τιμοκαταλόγου,
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
Εφόσον προβλέπεται έλεγχος ομαλότητας, τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση
μεταξύ τους. Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται για κάθε προσφορά το συνολικό ύψος προϋπολογισμού
προσφοράς που διαμορφώνεται, μετά την αφαίρεση από κάθε ομάδα τιμών της έκπτωσης που προσφέρθηκε . Με
σύγκριση του προϋπολογισμού που προκύπτει, προς τον αρχικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά, συνάγεται η μέση έκπτωση επί τοις εκατό (Εμ).
Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι μικρότερο ούτε μεγαλύτερο από
το + 10% της Εμ. Τα όρια αυτά καθώς και ό,τι άλλο σχετικό με αυτά (απόρριψη σε περίπτωση υπέρβασής τους,
κ.λπ.) θα πρέπει να αναφέρονται στη Διακήρυξη.

γ.

Προσφορά με συμπλήρωση Τιμοκαταλόγου με ή χωρίς έλεγχο ομαλότητας
Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας τους κενούς Τιμοκαταλόγους των τευχών της Διακήρυξης
με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εν λόγω Τευχών.
Εφ' όσον προβλέπεται έλεγχος ομαλότητας οι προσφερόμενες επιμέρους τιμές μονάδας του Τιμοκαταλόγου πρέπει
να βρίσκονται σε ομαλή σχέση αυξομείωσης προς τις αντίστοιχες τιμές του Τιμοκαταλόγου της υπηρεσίας. Για τον
έλεγχο της ομαλότητας κάθε προσφοράς υπολογίζεται η μέση τεκμαρτή έκπτωση επί τοις εκατό (Εμ) με σύγκριση
του προϋπολογισμού προσφοράς προς τον αρχικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το
κονδύλιο για τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά. Ομαλή είναι η προσφορά, όταν καμιά προσφερόμενη τιμή (Τι) δεν είναι
μικρότερη ούτε μεγαλύτερη από το + 10% του Εμ. Τα όρια αυτά καθώς και ό,τι άλλο έχει σχέση με αυτά (απόρριψη
σε περίπτωση υπέρβασής τους, κ.λπ.) θα πρέπει ν' αναφέρονται στα τεύχη της Διακήρυξης.

δ. Προσφορά κατ' αποκοπή
Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν κατ' αποκοπήν τίμημα για την εκτέλεση της σύμβασης εξ' ολοκλήρου ή κατά τμήματα
αυτής, συμπληρώνοντας σχετικό τιμοκατάλογο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Τευχών της Διακήρυξης.
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Παράρτημα IV
Λίστα Ελέγχου για Αιτήσεις Προμήθειας και
Υπόδειγμα για Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις χωρίς Δημοσίευση

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ/ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ SAP

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Είδος σύμβασης (προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών ή έργων)
CPV (Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις)
Συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προυπολογισμό
(Ναι/Όχι/Ναι με αποκλίσεις)

● (*)

Συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών
(Ναι/Όχι/Ναι με αποκλίσεις)

● (*)

Ομάδα Υλικού / Αριθμός WBS / Κωδικός SAP
Υπεύθυνος Διαχειριστής Σύμβασης
Προϋπολογισμός
Δικαίωμα προαίρεσης επί του προυπολογισμού (%)
Συνολικός προυπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης
Προτεινόμενος Τίτλος Προμήθειας
Αντικείμενο σύμβασης ( αντικείμενο υπηρεσιών/έργου/προμήθειας αγαθών),
τεχνικές και/ή εμπορικές απαιτήσεις / λειτουργικές απαιτήσεις /
χαρακτηριστικά έργου, πίνακας περιεχομένων τεχνικού τόμου

●

Ανάλυση εκτιμώμενου προϋπολογισμού

●

Ποσότητα
Μονάδα μέτρησης
Ημερομηνία έναρξης σύμβασης [μόνο σε περίπτωση που α) η αίτηση
προμήθειας δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό και β) η
αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης διαφέρει από την ήδη εγκεκριμένη βάσει
του Προγράμματος Προμηθειών.]
Ημερομηνία Παράδοσης
Διάρκεια Σύμβασης/ Χρονοδιάγραμμα

●

Δικαίωμα προαίρεσης επί της διάρκειας της Σύμβασης (%)
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Τόπος Παράδοσης
Προτεινόμενη Διαδικασία (Ανοιχτός Διαγωνισμός, Κλειστός Διαγωνισμός,
Διαδικασία με διαπραγματεύσεις με προηγούμενη δημοσίευση, Διαδικασία
με διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κ.τ.λ.)

●(**)

Πρόταση απευθείας ανάθεσης (Διαδικασία με διαπραγματεύσεις με έναν
Οικονομικό Φορέα)

●(**)

Πρόταση εφαρμογής ειδικού συστήματος επιλογής (Συμφωνίες - Πλαίσιο,
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι, Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί κ.τ.λ.)

Προτεινόμενα κριτήρια αποκλεισμού, κριτήρια Τεχνικής αξιολόγησης,
Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς
Προτεινόμενα Κριτήρια Ανάθεσης

●
●(***)

Προτεινόμενες απαιτούμενες εγγυήσεις

●

Προτεινόμενες απαιτούμενες ποινικές ρήτρες

●

Συμπεριλαμβάνεται σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

●

Ανάλυση Συμβατικού Τιμήματος και Τρόπου Πληρωμής

●

Αναφορά σε προηγούμενη Αίτηση Προμήθειας
Εμπιστευτικός χαρακτήρας της σύμβασης

●

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται απαραίτητη από την Αιτούσα
Διεύθυνση

●

(*)

(**)

(***)

Σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική ή σε οποιαδήποτε απόκλιση,θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση
Σε περίπτωση πρότασης διαδικασίας χωρίς δημοσίευση, απαιτούνται αιτιολόγηση και οι προτεινόμενοι προμηθευτές, συμπεριλαμβάνοντας
πλήρη στοιχεία αυτών, π.χ. Όνομα Φορέα, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, τηλ., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ. σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα.
Σε περίπτωση εφαρμογής του κριτηρίου ανάθεσης της " πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με σχέση ποιότητας - τιμής "
θα πρέπει να οριστεί o ακριβής τύπος αξιολόγησης
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αριθμός Αναφοράς :
Όνομα Προμηθευτή(ών) :

Ομάδα Υλικού :
Υπεύθυνος Διαχειριστής Σύμβασης :

(SAP)

(SAP)

Εισάγετε ένα μόνο X για να αιτιολογήσετε την απόφαση επιλογής "διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση"

1. Χαμηλός Προϋπολογισμός
α. ο προϋπολογισμός εμπίπτει στο Κλιμάκιο 1
2. Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα διαγωνισμού
α. δεν υπεβλήθηκε καμία προσφορά
β. όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές/ ακατάλληλες
3. Αποκλειστικός προμηθευτής
α. για Προμήθειες που διατίθενται ή παρέχονται κατά αποκλειστικότητα από εξειδικευμένους
Οικονομικούς Φορείς ή που για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς κατασκευάζονται ή διατίθενται
μόνο από συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα ή στις οποίες Οικονομικοί Φορείς παρουσιάζουν
ιδιάζουσα καταλληλότητα λόγω της ειδικής φύσεως ή τεχνολογίας τους
β. για Προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων, πρότυπης
εφαρμογής ή για δοκιμαστική χρήση ή εφαρμογή νέων τεχνολογιών
γ. με αποκλειστικά δικαιώματα, όπως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, άδειες ή αποκλειστική διανομή
ανταλλακτικών / παροχή υπηρεσιών συντήρησης
4. Δεσμευτικός προμηθευτής
α. για Προμήθειες για τις οποίες η αλλαγή της πηγής προμήθειας θα υποχρέωνε την Εταιρεία να
προμηθευτεί αγαθά, υπηρεσίες ή έργα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν μη συμβατά ή
μη ομοιόμορφα με τα υπάρχοντα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες δυσχέρειες στη λειτουργία της
Εταιρείας
β. για Προμήθειες αγαθών που έχουν χρηματιστηριακή τιμή ή όπου η νομοθεσία αποκλείει τη
διενέργεια διαγωνισμού ή που η προμήθειά τους χαρακτηρίζεται απόρρητη ή σχετίζεται με ουσιώδη
συμφέροντα ασφαλείας του Κράτους
γ. για Προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών ή έργων σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
απρόβλεπτες περιστάσεις ή σε περιπτώσεις επείγοντος, κατά τις οποίες η έλλειψη υλικών,
εξοπλισμών ή έργου ή η μη αποκατάσταση ζημίας θα ήταν δυνατόν να προκαλέσει ατυχήματα ή
καταστροφές ή σημαντικές ζημίες ή ασύμφορη ακινητοποίηση των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και
δεν υφίστανται χρονικά περιθώρια για τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού
δ. για Προμήθειες έργων, σε περιπτώσεις συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση του αρχικού
αναδόχου ή διάλυση σύμβασης έργου, εφόσον η δυνατότητα αυτή ρητώς προβλέπεται στη
Διακήρυξη
5. Προϋπάρχοντα ανταλλακτικά ή εμπειρία υπηρεσιών
α. αντικατάσταση τεχνικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι ήδη εγκατεστημένος και/ή υπάρχουν ήδη
διαθέσιμα ανταλλακτικά στις αποθήκες της Εταιρείας
β. υπηρεσίες προμηθευτών με πολύ καλή γνώση των εγκαταστάσεων / εμπειρία με ειδικό εξοπλισμό /
εργαλεία / τεχνογνωσία που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία

Αιτιολογία :
Σημειώσεις :

ΕΚΔΟΘΗΚΕ
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