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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 31 

Ρόλθ ΣΤΥΛΙΔΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 35 300 

Τθλζφωνο 22383-50131 

Φαξ 22380-24783 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dkotrotsou@stylida.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Δζςποινα Κοτρϊτςου  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.stylida.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Ο.Τ.Α. και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ. 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.stylida.gr. Επίςθσ τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα διατίκενται ςε 
ζντυπθ μορφι και από το Τμιμα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου.  

β) Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να ενθμερϊνονται για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ από το Διμο,  τθλζφωνο 2238350100, τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε  

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Θα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Στυλίδασ και ςυγκεκριμζνα από τον προχπολογιςμό 
οικον. ζτουσ 2018, βαρφνοντασ τθν εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ςτουσ Κ.Α.: 10.6654.0001, 10.7134.0001, 
69.6613.0001. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια Θ/Υ, ανταλλακτικϊν και λοιπϊν υλικϊν μθχανογράφθςθσ 
που κα εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ των 
υπθρεςιϊν του Διμου Στυλίδασ, κακϊσ και των ανάλογων εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ 
και προςαρμογισ ςτθν υπάρχουςα υποδομι του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, για το ζτοσ 2018, όπωσ 
ειδικότερα περιγράφεται ςτθν υπ’ αρικ. 34/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, θ οποία 
αποτελεί το παράρτθμα Α’.               

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

 Α/Α CPV Ροςότθτα Ροςό χωρίσ ΦΡΑ 

1 30200000-1 19.632 49.849,24 

  
Σφνολο με Φ.Ρ.Α.(€) 61.813,06 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν. 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 61.813,06 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 49.849,24 €,  ΦΡΑ : 11.963,82  €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 31/12/2018. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Α  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ 
βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθσ αντίςτοιχθσ οικονομικισ του κάκε υποψθφίου αναδόχου. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

-τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

-του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

-του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλήρωςη», 

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

-του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

-του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

-του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

-του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

-του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

-τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςησ του Τπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξησ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ 

-των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

τθσ υπ’ αρικ. 34/2018 μελζτθσ του Τμιματοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, 

των με αρ. πρωτ. 1701/23-2-2018 & 5593/12-7-2018 πρωτογενϊν αιτθμάτων του Διμου Στυλίδασ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, τα οποία καταχωρικθκαν ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
λαμβάνοντασ  ΑΔΑΜ: . 18REQ002708306 & 18REQ003410316. 
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τισ με αρικ. 19/2018 και 81/2018 αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τισ οποίεσ εγκρίκθκαν οι 
δαπάνεσ και διάκεςθ των πιςτϊςεων. 

-τθσ με αρικ. 82/2018 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ , θ ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κακορίςτθκαν οι όροι του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
και επιλζχκθκε το κριτιριο ανάκεςθσ. 

τισ με αρ. πρωτ. 1769,1771/27-2-2018 και 5927,5938/24-7-2018 Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, οι 
οποίεσ καταχωρικθκαν ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων ωσ ζγκριςθ των πρωτογενϊν 
αιτθμάτων λαμβάνοντασ ΑΔΑΜ: 18REQ002729070 και 18REQ003529043 (AAYΣ: αρικ. 174, 175, 278, 
281/2018).  

τθν ανάγκθ των υπθρεςιϊν του Διμου για τθ ςχετικι προμικεια. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Στυλίδασ, οδόσ Ελ. Βενιηζλου 31, τθν 30/8/2018, 
ϊρα 09:30π.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ 
προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι 30/8/2018 και από ϊρα 09:00π.μ. ζωσ  09:30π.μ.  

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρεισ (3) τουλάχιςτον 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία 
δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, 
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο:  

ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ (Λαμία) 17-8-2018.  Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν  ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : www.stylida.gr  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 
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β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. πρωτ.: 6628/2018 Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα 
ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ Λαμίασ. 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: Ραράρτθμα 
Α (θ αρικ. 34/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν), Ραράρτθμα Β (Ζντυπο Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ),  και Γ (Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ - ΤΕΥΔ). 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ Σύμβαζηρ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ www.stylida.gr  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ, δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ 
τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των 
Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ 
για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.   

2.1.3 Παποσή Γιεςκπινίζευν 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται, το αργότερο (οκτϊ) 8 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
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Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγςήζειρ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.  Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.  Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 

οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
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εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 

(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

2.2.3.2. α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

β) Πταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' και 
ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

18PROC003572003 2018-08-16



 

Σελίδα 11 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.5.2. τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν 
θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 
2.2.4 Καηαλληλόληηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
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ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.   

2.2.5 Τεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα  

Πςον αφορά τθν επαγγελματικι ικανότθτα κα πρζπει οι οικονομικοί φορείσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
τελευταίασ τριετίασ, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον τρεισ (3) ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου 
τφπου, με ΟΤΑ α’ βακμοφ, ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ ίςθσ με το 200% τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ.   

Πςον αφορά τθν τεχνικι ικανότθτα  
- ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε επιτόπια απόκριςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ςε χρόνο ο οποίοσ δεν 
δφναται να είναι μεγαλφτεροσ των εξιντα (60) λεπτϊν από τθν χρονικι ςτιγμι αναγγελίασ (τθλεφωνικά, 
fax, mail). 
- ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει τθ διακεςιμότθτα του ΡΣ (επί ποινισ ριτρασ που ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 1% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ τθσ παραςχεκείςασ υπθρεςίασ που δεν παρζχεται και μζχρι 20% του 

ςυνολικοφ τιμιματοσ) ςφμφωνα με τον τφπο    %100*
*M

M




 όπου Δ θ διακεςιμότθτα, M οι 

εργάςιμεσ θμζρεσ του μινα (μεταβάλλεται ανάλογα με τον μινα, με ετιςιο όρο 22 θμζρεσ/μινα), Ω είναι 
οι κανονικζσ ϊρεσ κάλυψθσ και Α οι ϊρεσ εκτόσ λειτουργίασ. Θα πρζπει να ιςχφει για κάκε μινα Δ ≥ 99%. 

- ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ν.2472/1997 περί προςταςίασ 
από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

2.2.6 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 

Πςον αφορά ςτθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, παραπζμποντασ ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία 
βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ 
οργανιςμοφσ. Ειδικότερα, απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει παραςτατικά πιςτοποιθτικϊν 
ποιότθτασ τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO, ςυγκεκριμζνα ISO 9001, ISO 27001 ι άλλα ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά 
ποιότθτασ και ελζγχου. 

2.2.7 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ 

2.2.7.1 Πποκαηαπκηική απόδειξη καηά ηην ςποβολή πποζθοπών  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα Γ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr). 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ προςαρμόηουν το ΤΕΥΔ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ εκάςτοτε προκιρυξθσ 
διαγωνιςμοφ και των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ. Στθ 
ςυνζχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί Ραράρτθμα τθσ διακιρυξθσ και αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ 
διατίκεται από τθν ανακζτουςα αρχι προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν οι οικονομικοί φορείσ και να το 
υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
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αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.7.2 Αποδεικηικά μέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρώου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2α πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ και ςυγκεκριμζνα:  

Πιςτοποιθτικό, ςε ιςχφ, τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει πωσ είναι 
ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ειςφορζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Το πιςτοποιθτικό 
αφορά όλα τα ταμεία ςτα οποία καταβάλλονται ειςφορζσ από τον εργοδότθ για όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Ι.Κ.Α.). Σε 
περίπτωςθ εταιρειϊν (νομικϊν προςϊπων), αφορά τθν ίδια τθν εταιρεία (το νομικό πρόςωπο) και όχι τα 
φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν, εκτόσ εάν αυτά ζχουν εργαςιακι ςχζςθ με τθν 
εταιρεία. 
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Πςο αφορά τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Πιςτοποιθτικό, ςε ιςχφ, τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, 
από το οποίο να προκφπτει πωσ είναι ενιμεροι (τα ςυμμετζχοντα πρόςωπα φυςικά ι Νομικά) ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  

Για τθν παράγραφο 2.2.3.2.β τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ β’ Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ. 
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.  

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρώου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.  
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ επαγγελματικισ και τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν : 

-Κατάλογοσ υλοποιθκειςών ςυμβάςεων: 

 εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ, πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από ΟΤΑ 
α’ βακμοφ (π.χ. πρωτοκόλλα παραλαβισ ι ςυμβάςεισ ι βεβαιϊςεισ, κα) ι εναλλακτικά 
παραςτατικά τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν αυτϊν.  

 εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, βεβαίωςθ του αγοραςτι (π.χ. παραςτατικά τιμολόγθςθσ) 
ι εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα. 

- Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 
κα δθλϊνεται ότι: 

 ο χρόνοσ επιτόπιασ απόκριςθσ κατά τθν αντιμετϊπιςθ των βλαβϊν και ο οποίοσ δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτεροσ των εξιντα (60) λεπτϊν τθσ ϊρασ, 

 ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα διαςφαλίςει τθ διακεςιμότθτα του ΡΣ (επί ποινισ ριτρασ) για κάκε 
μινα Δ ≥ 99% και 

 ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον 
Ν.2472/1997 περί προςταςίασ από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, ι άλλα 
ιςοδφναμα. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςώπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5.1  Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι Νομικοφ Προςώπου (εταιρείασ) προςκομίηονται: 

 Για τισ Ρροςωπικζσ Εταιρείεσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταςτατικοφ, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει, 
με όλα τα μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τροποποιθτικά.  

 Για τισ Ε.Ρ.Ε. αντίγραφο του καταςτατικοφ όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει, νόμιμα δθμοςιευμζνου, μαηί 
με τα αντίςτοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) ι τισ αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.Μ.Θ (άρκρο 2 του Ν. 4250/2014).  

 Για τισ Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, όπωσ ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια Διοικθτικι 
Αρχι, μαηί με τα αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) ι τισ αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό 
τόπο του Γ.Ε.Μ.Θ (άρκρο 2 του Ν. 4250/2014) ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί θ ςφςταςθ τθσ Εταιρείασ 
και οι τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ, κακϊσ και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) ι τισ αντίςτοιχεσ 
δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Θ (άρκρο 2 του Ν. 4250/2014) ςτο οποίο ζχει 
δθμοςιευτεί θ ςυγκρότθςθ του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου. Σε όςεσ περιπτϊςεισ, δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία δθμοςιότθτασ, αρκεί θ προςκόμιςθ ανακοίνωςθσ τθσ αρμόδιασ 
Διοικθτικισ Αρχισ για τθν καταχϊριςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων ςτον οικείο Μ.Α.Ε.  

 Για τισ Α.Ε. επιπροςκζτωσ πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται θ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ ςτον 
ςυγκεκριμζνο Διαγωνιςμό.  

 Για όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ Διοικθτικισ ι Δικαςτικισ 
Αρχισ, από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο Νομικό Ρρόςωπο 
και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ. 

 Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει 
τθν ιδιότθτα του νομίμου εκπροςϊπου τθσ Εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που 
αποδεικνφουν ότι ζχει νομίμωσ εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό. 
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Β.5.2 ε περίπτωςθ Ενώςεων οικονομικών φορζων προςκομίηονται:  

 Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου:  
o να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία  
o να αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ τθσ προμικειασ που αναλαμβάνει 

κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ, αν αναφζρεται κάτι τζτοιο 
ςτθν προςφορά  

o να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ 

o να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι 
τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ 
ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ ςτθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία και ςτο διαγωνιςμό. 

Β.5.3  ε περίπτωςθ αλλοδαπών Νομικών Προςώπων προςκομίηονται:  

 Αντίγραφο του καταςτατικοφ του Νομικοφ Ρροςϊπου, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνφεται, με βάςθ τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζδρα του, θ 
τιρθςθ των προβλεπόμενων κανόνων δθμοςιότθτασ, ωσ προσ ότι αφορά τθν ίδρυςθ και τισ 
μεταβολζσ αυτοφ, κακϊσ και, ςυμπλθρωματικά, για τα Νομικά Ρρόςωπα (Α.Ε. ι άλλα) που 
διοικοφνται από ςυλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο τθσ απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ του ςυλλογικοφ 
οργάνου διοίκθςθσ και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνφεται θ τιρθςθ, ωσ προσ το όργανο 
αυτό, των αντίςτοιχων κανόνων δθμοςιότθτασ και,  

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ Αρχισ τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζδρα του, από τθν οποία 
να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο Νομικό Ρρόςωπο και τα όργανα 
διοίκθςθσ αυτοφ. 

Β.6. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 
οποία:  

•  Αναγράφεται ο διαγωνιςμόσ (αρικμόσ Διακιρυξθσ) ςτον οποίο ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 
και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

• Δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ 
οποίασ ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

•  Δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων 
εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 
αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 
περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν 
καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία 
ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 2. Απλά αντίγραφα 
αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ 
επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται 
και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ 
επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι 
άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ. 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) 32 του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και 
ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και 
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επικυρωμζνα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα 
αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κπιηήπιο ανάθεζηρ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, με βάςθ τθν βζλτιςτθ 
ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ και τθσ αντίςτοιχθσ οικονομικισ του κάκε υποψθφίου αναδόχου.  

Θ τεχνικι προςφορά βακμολογείται με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% και θ οικονομικι προςφορά με 
ςυντελεςτι 20%.   

Κριτιρια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν. 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν οργανϊνονται ςε δφο ομάδεσ, με ςυγκεκριμζνουσ 
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα, ο οποίοσ περιλαμβάνει 
επίςθσ και τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ κάκε κριτθρίου, ςε ςυνολικό άκροιςμα 100.   
 

ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ % 

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ 55% 

Α.1 Συμφωνία με ουςιϊδθ τεχνικά χαρακτθριςτικά 35% 

Α.2 Ροιότθτα, καταλλθλότθτα, διαχείριςθσ τθσ προμικειασ 20% 

Β. ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΘ 45% 

Β.1 Help Desk (διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ-υποςτιριξθσ) 15% 

Β.2 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  - επίδειξθ λειτουργίασ 10% 

Β.3 Χρόνοσ παράδοςθσ 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηζη και καηάηαξη πποζθοπών 

Βακμολόγθςθ τεχνικϊν προςφορϊν 
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ 
βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ 
και  ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθν βακμολογία και τθν λεκτικι 
διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

Θ επιτροπι κα βακμολογιςει με ζνα ακζραιο βακμό, από το 100 ζωσ το 120, κάκε ζνα από τα επιμζρουσ 
κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ. Ο βακμόσ αυτόσ πολλαπλαςιάηεται με το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του 
κριτθρίου και εξάγεται ο βακμόσ τθσ προςφοράσ για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, ςτρογγυλοποιοφμενοσ ςε 
δφο δεκαδικά ψθφία. Το άκροιςμα των επί μζρουσ βακμολογιϊν των κριτθρίων ςτρογγυλοποιείται ςτθν 
πλθςιζςτερθ μονάδα (δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο του 100) και αποτελεί τον Απόλυτο Βακμό Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ (ΑΒΤΡ). 

Ειδικά για το κριτιριο Β3, για κάκε θμζρα που προςφζρει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ (νωρίτερα των τριάντα, 
που ηθτοφνται ωσ μζγιςτο όριο για τθν παραλαβι) βακμολογείται με 1 βακμό, με μζγιςτο τουσ 20 
βακμοφσ για χρόνο παράδοςθσ ίςο με 10 θμζρεσ. 

Για τθν τελικι αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ προςδιορίηεται ο Τελικόσ Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
(ΤΒΤΡ), ο οποίοσ αποτελεί το πθλίκο του Απόλυτου Βακμοφ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΑΒΤΡ) που ζλαβε, δια 
του καλφτερου όλων των αντίςτοιχων βακμϊν, ςτρογγυλοποιθμζνου ςε δφο δεκαδικά ψθφία και 
πολλαπλαςιαςμζνου επί 100 και υπολογίηεται από τον μακθματικό τφπο:  

ΣΒΣΠ = (ΑΒΣΠ / ΑΒΣΠmax) X 100 
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όπου  ΑΒΤΡmax είναι θ απόλυτθ βακμολογία τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ. Ο ΤΒΤΡ κα είναι ζνασ 
αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 ( θ τεχνικι προςφορά με τον υψθλότερο ΑΒΤΡ κα ζχει ΤΒΤΡ ίςον με 
100). 

 

Βακμολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν 
Για κάκε υποψιφιο ανάδοχο κα υπολογιςκεί ο Τελικόσ Βακμόσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΟΡ), ο οποίοσ 
αποτελεί το πθλίκο τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ μεταξφ όλων, δια τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ του, ςτρογγυλοποιθμζνου ςε δφο δεκαδικά ψθφία και πολλαπλαςιαςμζνου επί 100 και 
υπολογίηεται από τον μακθματικό τφπο: 

ΣΒΟΠ = (μικρότερθ κατατεκείςα οικονομικι προςφορά / οικονομικι προςφορά βακμολογοφμενου) Χ 
100 

όπου ωσ οικονομικι προςφορά ορίηεται το ςυνολικό ποςό, πλθν ΦΡΑ, ζναντι του οποίου προτίκεται ο 
κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ να εκτελζςει το ςφνολο τθσ προμικειασ που περιγράφει ςτθν τεχνικι 
προςφορά του. Ο ΤΒΟΡ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (θ οικονομικι προςφορά με τον 
χαμθλότερο ΤΒΟΡ κα ζχει ΤΒΟΡ ίςον με 100). 

Τελικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν 

Για τθν τελικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν, με βάςθ τθν  βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ, κα 
υπολογιςκεί ο Τελικόσ Βακμόσ Συνολικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΣΡ), ο οποίοσ αποτελεί το άκροιςμα τθσ ΤΒΤΡ και 
ΤΒΟΡ του κάκε υποψθφίου αναδόχου, βακμολογθμζνων με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% και 20% 
αντίςτοιχα και υπολογίηεται από τον μακθματικό τφπο: 

ΣΒΠ = (ΣΒΣΠ Χ 0,80) + (ΣΒΟΠ Χ 0,20) 

Ανάδοχοσ κα αναδειχκεί ο υποψιφιοσ που κα ςυγκεντρϊςει τον υψθλότερο Τελικό Βακμό Συνολικισ 
Ρροςφοράσ (ΤΒΣΡ). 

Εφόςον κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και δεν 
προςδιορίηεται αποκλειςτικά βάςει τιμισ, θ κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον προςφζροντα, του οποίου θ 
προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ κακοριηόμενουσ ςτθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ, και ζχει τθν 
μεγαλφτερθ τελικι βακμολογία.  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα A τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χπόνορ και Τπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του  άρκρου 1.5 είτε (α) με 
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα 
αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ταχυδρομικι διεφκυνςθ  Ελ. 
Βενιηζλου 31, Τ.Κ 35300, Στυλίδα). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα 
του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει 
ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά 
οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από 
οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ . 
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2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Προςφορά του ….. 

για τθν προμικεια: «……………….» 

με ανακζτουςα αρχι ……. 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορών….. 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται 
χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί 
τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 
άρκρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4.  Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά Σςμμεηοσήρ»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα Γ), 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
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2.4.4 Φάκελορ «Τεσνική Πποζθοπά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Α τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Ειδικότερα, πρζπει να περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

Α1) Συμφωνία με ουςιϊδθ τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει τα είδθ που προςφζρει να καλφπτουν κατ’ ελάχιςτο τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ Μελζτθσ. 

Α2) Ροιότθτα, καταλλθλότθτα, διαχείριςθσ τθσ προμικειασ 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει, με ςυγκεκριμζνο και ςαφι τρόπο, ζνα Σχζδιο 
Διαχείριςθσ και Ροιότθτασ τθσ προμικειασ κακϊσ και οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει 
πλθρζςτερα τθν πρόταςι του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ τθσ προμικειασ.  

Β1) HelpDesk (διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ-υποςτιριξθσ) 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει: 
•  τθν αναλυτικι περιγραφι του Help Desk 
•  τθν πρόταςθ του υποψθφίου για τισ διαδικαςίεσ εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ 
•  τθν πρόταςθ του υποψθφίου για τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ 

Β2)  Εκπαίδευςθ προςωπικοφ – επίδειξθ λειτουργίασ 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, κα πρζπει να περιγράψει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά, εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που να απευκφνεται ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ χρθςτϊν (administrators και τελικοί χριςτεσ) και να 
διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι εξάςκθςθ των. 

Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 
κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ 
ενδείξεισ. 

2.4.5 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Τπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ 
Οικονομικήρ Πποζθοπάρ. 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ βάςει 
τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ,  όπωσ ορίηεται κατωτζρω:   

Θ τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν  παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του Ραραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Οι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται, υποχρεωτικά, επί του εντφπου που χορθγεί ο Διμοσ 
(Ραράρτθμα Β). 
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2.4.6 Χπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)  
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.7 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο 
φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ 
και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)  θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Παπαλαβή και εξέηαζη ηυν θακέλυν πποζθοπάρ  

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 
τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 
τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και 
μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα 
υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε 
καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ 
δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το 
άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και 
ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ 
ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε 
μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί 
με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
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δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 
Διμου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 
χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια  βακμολογία τεχνικισ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.   

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) 
όλων των δικαιολογθτικϊν, που κακορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά 
προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
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αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, 
μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα 
κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ροςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και 
ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με 
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία  που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ 
του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται 
και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ  υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ . H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ 
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 
όργανο. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ   

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον 
του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 
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4.4 Τπεξγνιαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να ανακζςει τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Ο  εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ 
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Ειδικότερα για τθν πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ απαιτοφνται: 

- Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. 

- Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 

- Τιμολόγιο του προμθκευτι. 

- Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1.1.τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β' τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ 
Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ραράρτθμα Α).  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου.  Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ 
και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
των υλικϊν κα είναι κυρίωσ μακροςκοπικόσ.  

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 
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6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κακοριηόμενουσ χρόνουσ όπωσ αυτοί προκφπτουν από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ 
Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ραράρτθμα Α). 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Δεν προβλζπονται. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Δεν προβλζπεται. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – Μειέηε 34/2018 Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ  - ΣΔΤΓ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ  
ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Η/Τ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ, 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 
Κυδικοί CPV:  

61.813,06 ΕΤΡΩ  
30200000-1 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΗ : 34/2018 

Θ.Α. 10.6654.0001, 10.7134.0001, 

69.6613.0001 
 

 

 

ΥΡΗΗ: 

 

 
2018 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 61.813,06 ΕΤΡΩ  

 

 

 

 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ: 

1. Ρερληθή Ξεξηγξαθή- Ξεξηγξαθή Έξγνπ 

2. Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο 
3. Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

 

 

ΣΤΛΙΔΑ 31-5-2018 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 

 

 

 

ΡΠΑΛΡΗΘΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

M.Sc.  ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ  

ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Η/Τ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ, 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 

 
61.813,06 ΕΤΡΩ  
 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΗ : 34/2018 

Θ.Α. 10.6654.0001, 10.7134.0001, 
69.6613.0001 

 

ΥΡΗΗ: 2018 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ, αλαισζίκσλ, αληαιιαθηηθψλ θαη 

εμνπιηζκνχ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ, γηα ην έηνο 2018. 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην ηειηθφ πνζφ ησλ 61.813,06 εςπώ (€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Ξ.Α 24%). Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα γίλεη ζε βάξνο ησλ θσδηθψλ ΘΑ 10.6654.0001, 10.7134.0001, 

69.6613.0001 ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018, κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ Ζ/, ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ 

ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΙΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΖΠΖΠ» θαη εγγξαθή πνζνχ 61.813,06€. 

Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16. Ν δηαγσληζκφο ζα είλαη ζπλνπηηθφο, κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, αλαισζίκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ 

κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε ηηο αθφινπζεο 

πξνδηαγξαθέο: 

Ι. ΓΕΝΙΚΕ 

 Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηλνχξγηα, ζχγρξνλα, αλαγλσξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ κε θαιή 

θήκε ζην εμσηεξηθφ θαη ζηε ρψξα καο. 

 Νη κειαλνηαηλίεο, θαζέηεο κειάλεο inkjet & θεθαιέο θαη ηα ηφλεξ ζα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο 

(εκεξνκελία ιήμεο ην λσξίηεξν 2018 β΄ εμάκελν).  

 Ρα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα. Πηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη α) ε 

ζπκβαηφηεηα ηχπνπ – κνληέινπ θαη β) ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ. Νη εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη 

αεξνζηεγείο. Ρα αλαιψζηκα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε 

κεηαθίλεζή ηνπο εληφο ηεο ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο ηνπο. 

 Γηα λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο βιάβεο ε εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕ 

ΑΑ ΕΙΔΟ CPV Μ.Μ. ΣΕΜΑΥΙΑ 

1α DRUM LEXMARK MS310/410/510/511/610/611 30200000-1 ΡΔΚ 5 

1β DRUM LEXMARK Δ250/350/352/450 30200000-1 ΡΔΚ 5 
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1γ DRUM LEXMARK Δ260/360/460 30200000-1 ΡΔΚ 5 

1δ DRUM ΝΘΗ Β401/ΚΒ441/451 30200000-1 ΡΔΚ 5 

2α TONER DEVELOP 2235 MAGENTA 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2β TONER DEVELOP 2235 YELLOW 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2γ TONER DEVELOP 2235 BLK 30200000-1 ΡΔΚ 4 

2δ TONER DEVELOP 2235 CYAN 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2ε TONER EPSON  Κ1200 30200000-1 ΡΔΚ 2 

2ζη TONER EPSON 6200-6200L EPL 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2δ TONER EPSON WF200/AL-M200DN 30200000-1 ΡΔΚ 9 

2ε TONER EPSON L110 (T7000) 30200000-1 ΡΔΚ 2 

2ζ TONER EPSON Κ2000 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2ηα TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 211 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2ηβ TONER LASERFAX 5125 30200000-1 ΡΔΚ 2 

2ηγ TONER LEXMARK MS310/410/510/610 30200000-1 ΡΔΚ 18 

2ηδ TONER LEXMARK MS310/MS410 XL 30200000-1 ΡΔΚ 5 

2ηε TONER LEXMARK MS 312dn 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2ηζη TONER LEXMARK Δ260/360/460 30200000-1 ΡΔΚ 60 

2ηδ TONER LEXMARK E 352dn 30200000-1 ΡΔΚ 2 

2ηε TONER LEXMARK E 450dn 30200000-1 ΡΔΚ 1 

2θα TONER LEXMARK X466 30200000-1 ΡΔΚ 4 

2θβ TONER LEXMARK X 364 dn 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2θγ TONER NASHUATEC 1305 BLACK 30200000-1 ΡΔΚ 1 

2θδ TONER RICOH AFICIO 3025 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2θε TONER RICOH AFICIO MP2510 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2θζη TONER RICOH AFICIO MPC3500 30200000-1 ΡΔΚ 3 

2θδ TONER PANASONIC FP-7735  30200000-1 ΡΔΚ 2 

2θε TONER SAMSUNG SF-650 30200000-1 ΡΔΚ 3 

3α TONER UTAX CD 1030 30200000-1 ΡΔΚ 3 

3β TONER TOSHIBA e-studio 350 30200000-1 ΡΔΚ 4 

3γ TONER TOSHIBA e-studio 280 30200000-1 ΡΔΚ 7 

3δ TONER TOSHIBA e-studio 45 30200000-1 ΡΔΚ 3 

3ε TONER ΖΟ LASERJET 1020 (12A) 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3ζη TONER ΖΟ 85Α (CE285A)/M1212MFP 30200000-1 ΡΔΚ 12 

3δ TONER ΖΟ C4092A 1100/1100ALJE 30200000-1 ΡΔΚ 4 

3ε ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 BLK 30200000-1 ΡΔΚ 2 

3ζ ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 CYAN 30200000-1 ΡΔΚ 2 

3ηα ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 MAGENTA 30200000-1 ΡΔΚ 2 

3ηβ ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 YELLOW 30200000-1 ΡΔΚ 2 

3ηγ ΚΔΙ CANON MX395 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3ηδ ΚΔΙ EPSON 1291 BLACK 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3ηε ΚΔΙ-ΖΟ DESKJET 5652 BLACK (27) 30200000-1 ΡΔΚ 3 

3ηζη ΚΔΙ-ΖΟ DESKJET 5652 COLOUR (28) 30200000-1 ΡΔΚ 3 

3ηδ ΚΔΙ-ΖΟ 1220C (45) 30200000-1 ΡΔΚ 6 

3ηε ΚΔΙ-ΖΟ 1220C (78) 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3θα ΚΔΙ-PHILIPS jet 525 FAX 30200000-1 ΡΔΚ 1 

3θβ ΡΑΗΛ-EPSON Ν FX-890 30200000-1 ΡΔΚ 8 

3θγ ΡΑΗΛ-EPSON Ν FX-2190 30200000-1 ΡΔΚ 2 

3θδ MOUSE GENIUS NETSCROLL 100 USB 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3θε MOUSE GIGABYTE Κ5100 WHITE 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3ζα PICKUP ROLLER LEXMARK 7014 Σ463/Σ464/ 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3ζβ RJ45 JACK UTP CAT6 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3ζγ USB ΡΝΘΔΛ GEMALTO IDBRIDGE Θ30 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3ζδ ΓΔΚΑΡΗΘΑ ΘΑΙΩΓΗΩΛ 250 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3ζε ΔΛΡΑΡΖΟΔΠ 30200000-1 ΡΔΚ 5 

3ζζη ΘΖΘΖ ΓΗΠΘΝ HANTOL SATA CASE 2.5 USB2 30200000-1 ΡΔΚ 5 
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3ζδ ΚΗΘΟΝΙΗΘΑ 30200000-1 ΡΔΚ 70 

3ζε ΚΞΑΡΑΟΗΑ ΙΗΘΗΝ CR2032/3V 30200000-1 ΡΔΚ 5 

4α ΣΑΟΡΗ-ΓΟΔΠΖΠ BP+NCR 6Σ210 3ΞΙΝ 30200000-1 ΡΔΚ 18000 

5α POE 2xAV200 Mini Powerline Adapter-ΘΗΡ 30200000-1 ΡΔΚ 15 

6α ACCESS ΟΝΗΛΡ PICOSTATION 802.11a APCPE 30200000-1 ΡΔΚ 15 

6β 
ACCESS ΟΝΗΛΡ  PICOSTATION Κ2ΖΟ 2.4GHZ,6DBI R-SMA 
700Κ 

30200000-1 
ΡΔΚ 

15 

6γ ACCESS ΟΝΗΛΡ WIRELESS ADAPTER ΡΟ-LINK TL- WN722N 30200000-1 ΡΔΚ 15 

6δ ACCESS ΟΝΗΛΡ R52Hn MIKROTIC ΖΟ 802.11a/b/g/n PCI 30200000-1 ΡΔΚ 15 

6ε ACCESS ΟΝΗΛΡ MIKROTIK R52n 30200000-1 ΡΔΚ 15 

6ζη ACCESS ΟΝΗΛΡ MIKROTIK ROUTERBOARD 433(LEVEL4) 30200000-1 ΡΔΚ 15 

6δ ACCESS ΟΝΗΛΡ ROUTER WRL ΡΟ-LINK TD-W8960N 30200000-1 ΡΔΚ 15 

7α Λ-ΡΟΔ FEMALE CONNECTOR FOR 195 RG-58 30200000-1 ΡΔΚ 50 

7β Λ-ΡΟΔ MALE CONNECTOR FOR 195 RG-58 30200000-1 ΡΔΚ 50 

8α ΔΜ.ΓΗΘΡ D-LINK 4 PORT KVM DKVM-4U 30200000-1 ΡΔΚ 15 

8β ΔΜ.ΓΗΘΡ D-LINK GIGABIT ΔΡΖ ADAP DGE528T 30200000-1 ΡΔΚ 15 

8γ ΔΜΑΟΡ CORSAIR BRACKETS SSD 2.5 ΡΝ 3.5 30200000-1 ΡΔΚ 15 

8δ ΔΜΑΟΡ KINGSTON Brackets SSD 2.5 to 3.5 30200000-1 ΡΔΚ 15 

8ε ΘΑΟΡΑ ΓΗΘΡΝ INTEL PRO/1000 30200000-1 ΡΔΚ 15 

9α ΞΝΙΞΟΗΕΝ 5ΘΔΠΔΩΛ ΚΔ ΓΗΑΘΝΞΡΖ 30200000-1 ΡΔΚ 15 

9β ΞΝΙΞΟΗΕΝ POWERCUBE 5 ΘΔΠΔΩΛ 30200000-1 ΡΔΚ 15 

9γ ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ UNIVERSAL 400W 30200000-1 ΡΔΚ 15 

9δ ΦΗΠ ΟΔΚΑΡΝΠ ΠΝΘΝ ΑΟΠΔΛΗΘΝ YC-DA-6Ε 30200000-1 ΡΔΚ 20 

9ε ΞΟΗΕΑ ΓΗΘΡΝ ΔΞΗΡΝΗΣΖ 30200000-1 ΡΔΚ 50 

9ζη ΞΟΗΕΑ-JACK UTP CAT6 30200000-1 ΡΔΚ 50 

9δ PIGTAIL MMCX/N-FEMALE 30200000-1 ΡΔΚ 15 

10α ΚΛΖΚΖ CORSAIR XMS2/2GB/DDR2/800MHZ 30200000-1 ΡΔΚ 20 

10β ΚΛΖΚΖ KINGSTON 2GB DDRII 800ΚΖΕ 30200000-1 ΡΔΚ 15 

10γ ΚΛΖΚΖ KINGSTON DDRII 1GB 667ΚΖΕ 30200000-1 ΡΔΚ 15 

11α ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ 30200000-1 ΡΔΚ 15 

11β ΠΦΗΘΡΖΟΔΠ ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ 30200000-1 ΡΔΚ 20 

11γ ΘΑΛΑΙΗ 40Σ40 30200000-1 ΡΔΚ 50 

11δ ΘΑΙΩΓ-UTP 6 PATCH CORD 1Κ 30200000-1 ΡΔΚ 50 

11ε ΘΑΙΩΓ-UTP 6 ΚΝΛΝΘΙΩΛΝ(ΘΝΙΝΟΑ) 30200000-1 ΡΔΚ 100 

11ζη ΘΑΙΩΓΗΝ ΖΣΝ ΠΛΔΓΟ.ΚΗΘΟΝΦΩΛΩΛ 3Κ 30200000-1 ΡΔΚ 30 

11δ ΘΑΙΩΓΗΝ ΟΔΚΑΡΝΠ ΔΘΑΚΞΡΝ 3Σ1.5m2 ΙΔΘΝ 30200000-1 ΡΔΚ 100 

11ε ΘΑΙΩΓ-ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ USB 1.8Κ 30200000-1 ΡΔΚ 100 

11ζ ΘΑΙΩΓ-ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ 30200000-1 ΡΔΚ 100 

11η SWITCH D-LINK 8/10/100 GO-SW-8Δ 30200000-1 ΡΔΚ 7 

11θ SWITCH ΡΟ-LINK TL-SF1005D/10/100/5PORT 30200000-1 ΡΔΚ 7 

11ι SWITCH CISCO 3750 ή ηζνδχλακα 30200000-1 ΡΔΚ 2 

12α ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖ ΠΠΘΔΖ TELCO 6030 30200000-1 ΡΔΚ 7 

13α ΖΣΔΗΑ LOGITECH S-150 30200000-1 ΡΔΚ 7 

14α ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ MS-DSP 200 WIRED 30200000-1 ΡΔΚ 7 

15α 
ΔΘΡΞΩΡΖΠ LASER BLACK > 35ppm, A4 δηθηπαθφο κε δηπιή 
φςε 

30200000-1 
ΡΔΚ 

3 

15β ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑ LASER BLACK > 35ppm, A4 30200000-1 ΡΔΚ 7 

16α ΓΗΠΘΝΠ WD 2.5 SATA3 500GB 7200 16ΚΒ ή ηζνδχλακν 30200000-1 ΡΔΚ 10 

17α 

Ζιεθηξνληθφο πνινγηζηήο κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο CPU I5 QuadCore, RAM 4GB DDR4, HDD SSD 
120GB, DVD±RW  SATA BLACK, Keyboard – Mouse USB, 

Windows 10 PRO GR / 64bit ή ηζνδχλακν, Ινγηζκηθφ 
αληηβηνηηθνχ  

30200000-1 

ΡΔΚ 

9 

18α ΝΘΝΛΖ 22" LED  30200000-1 ΡΔΚ 9 

19α ΞΟΝ-BITDEFENDER AV GRAVITY ENDPOINT ή ηζνδχλακν 30200000-1 ΡΔΚ 100 
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CPV ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

30200000-1 19.632 49.849,24 61.813,06 

 

                                                                                                

ΠΡΙΗΓΑ  31/5/2018 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

 
 

 
 

 
                                                                                       ΡΠΑΛΡΗΘΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

                                                                                          M.Sc. ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

18PROC003572003 2018-08-16



ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ Ζ/, ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ, ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΙΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΖΠΖΠ                     Σελ. 5 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ  

ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Η/Τ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 

 

61.813,06 ΕΤΡΩ  

 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΗ : 34/2018 

Θ.Α. 10.6654.0001, 10.7134.0001, 
69.6613.0001 

 

ΥΡΗΗ: 2018 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 

ΑΑ ΕΙΔΟ 

 
 

CPV Μ.Μ. 
ΣΕΜΑ
ΥΙΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1α DRUM LEXMARK MS310/410/510/511/610/611 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 35,00 € 175,00 € 

1β DRUM LEXMARK Δ250/350/352/450 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 42,00 € 210,00 € 

1γ DRUM LEXMARK Δ260/360/460 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 40,00 € 200,00 € 

1δ DRUM ΝΘΗ Β401/ΚΒ441/451 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 90,00 € 450,00 € 

2α TONER DEVELOP 2235 MAGENTA 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 30,00 € 90,00 € 

2β TONER DEVELOP 2235 YELLOW 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 40,00 € 120,00 € 

2γ TONER DEVELOP 2235 BLK 
30200000-1 

ΡΔΚ 4 40,00 € 160,00 € 

2δ TONER DEVELOP 2235 CYAN 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 40,00 € 120,00 € 

2ε TONER EPSON  Κ1200 
30200000-1 

ΡΔΚ 2 66,00 € 132,00 € 

2ζη TONER EPSON 6200-6200L EPL 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 89,00 € 267,00 € 

2δ TONER EPSON WF200/AL-M200DN 
30200000-1 

ΡΔΚ 9 84,00 € 756,00 € 

2ε TONER EPSON L110 (T7000) 
30200000-1 

ΡΔΚ 2 5,00 € 10,00 € 

2ζ TONER EPSON Κ2000 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 100,00 € 300,00 € 

2ηα TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 211 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 46,00 € 138,00 € 

2ηβ TONER LASERFAX 5125 
30200000-1 

ΡΔΚ 2 76,00 € 152,00 € 

2ηγ TONER LEXMARK MS310/410/510/610 
30200000-1 

ΡΔΚ 18 54,00 € 972,00 € 

2ηδ TONER LEXMARK MS310/MS410 XL 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 119,00 € 595,00 € 

2ηε TONER LEXMARK MS 312dn 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 54,00 € 162,00 € 

2ηζη TONER LEXMARK Δ260/360/460 
30200000-1 

ΡΔΚ 60 81,00 € 4.860,00 € 

2ηδ TONER LEXMARK E 352dn 
30200000-1 

ΡΔΚ 2 80,00 € 160,00 € 

2ηε TONER LEXMARK E 450dn 
30200000-1 

ΡΔΚ 1 130,00 € 130,00 € 

2θα TONER LEXMARK X466 
30200000-1 

ΡΔΚ 4 107,00 € 428,00 € 

2θβ TONER LEXMARK X 364 dn 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 107,00 € 321,00 € 

2θγ TONER NASHUATEC 1305 BLACK 
30200000-1 

ΡΔΚ 1 18,00 € 18,00 € 
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2θδ TONER RICOH AFICIO 3025 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 21,00 € 63,00 € 

2θε TONER RICOH AFICIO MP2510 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 91,00 € 273,00 € 

2θζη TONER RICOH AFICIO MPC3500 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 46,00 € 138,00 € 

2θδ TONER PANASONIC FP-7735  
30200000-1 

ΡΔΚ 2 30,00 € 60,00 € 

2θε TONER SAMSUNG SF-650 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 64,00 € 192,00 € 

3α TONER UTAX CD 1030 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 123,00 € 369,00 € 

3β TONER TOSHIBA e-studio 350 
30200000-1 

ΡΔΚ 4 27,00 € 108,00 € 

3γ TONER TOSHIBA e-studio 280 
30200000-1 

ΡΔΚ 7 39,00 € 273,00 € 

3δ TONER TOSHIBA e-studio 45 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 23,00 € 69,00 € 

3ε TONER ΖΟ LASERJET 1020 (12A) 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 70,00 € 350,00 € 

3ζη TONER ΖΟ 85Α (CE285A)/M1212MFP 
30200000-1 

ΡΔΚ 12 58,00 € 696,00 € 

3δ TONER ΖΟ C4092A 1100/1100ALJE 
30200000-1 

ΡΔΚ 4 79,00 € 316,00 € 

3ε ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 BLK 
30200000-1 

ΡΔΚ 2 37,00 € 74,00 € 

3ζ ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 CYAN 
30200000-1 

ΡΔΚ 2 37,00 € 74,00 € 

3ηα ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 MAGENTA 
30200000-1 

ΡΔΚ 2 37,00 € 74,00 € 

3ηβ ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 YELLOW 
30200000-1 

ΡΔΚ 2 37,00 € 74,00 € 

3ηγ ΚΔΙ CANON MX395 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 13,00 € 65,00 € 

3ηδ ΚΔΙ EPSON 1291 BLACK 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 13,00 € 65,00 € 

3ηε ΚΔΙ-ΖΟ DESKJET 5652 BLACK (27) 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 22,00 € 66,00 € 

3ηζη ΚΔΙ-ΖΟ DESKJET 5652 COLOUR (28) 
30200000-1 

ΡΔΚ 3 26,00 € 78,00 € 

3ηδ ΚΔΙ-ΖΟ 1220C (45) 
30200000-1 

ΡΔΚ 6 35,00 € 210,00 € 

3ηε ΚΔΙ-ΖΟ 1220C (78) 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 37,00 € 185,00 € 

3θα ΚΔΙ-PHILIPS jet 525 FAX 
30200000-1 

ΡΔΚ 1 39,91 € 39,91 € 

3θβ ΡΑΗΛ-EPSON Ν FX-890 
30200000-1 

ΡΔΚ 8 5,00 € 40,00 € 

3θγ ΡΑΗΛ-EPSON Ν FX-2190 
30200000-1 

ΡΔΚ 2 12,00 € 24,00 € 

3θδ MOUSE GENIUS NETSCROLL 100 USB 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 4,00 € 20,00 € 

3θε MOUSE GIGABYTE Κ5100 WHITE 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 5,00 € 25,00 € 

3ζα PICKUP ROLLER LEXMARK 7014 Σ463/Σ464/ 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 7,00 € 35,00 € 

3ζβ RJ45 JACK UTP CAT6 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 2,00 € 10,00 € 

3ζγ USB ΡΝΘΔΛ GEMALTO IDBRIDGE Θ30 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 37,00 € 185,00 € 

3ζδ ΓΔΚΑΡΗΘΑ ΘΑΙΩΓΗΩΛ 250 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 0,20 € 1,00 € 

3ζε ΔΛΡΑΡΖΟΔΠ 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 2,00 € 10,00 € 

3ζζη ΘΖΘΖ ΓΗΠΘΝ HANTOL SATA CASE 2.5 USB2 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 8,00 € 40,00 € 

3ζδ ΚΗΘΟΝΙΗΘΑ 
30200000-1 

ΡΔΚ 70 1,80 € 126,00 € 

3ζε ΚΞΑΡΑΟΗΑ ΙΗΘΗΝ CR2032/3V 
30200000-1 

ΡΔΚ 5 0,41 € 2,04 € 

4α ΣΑΟΡΗ-ΓΟΔΠΖΠ BP+NCR 6Σ210 3ΞΙΝ 
30200000-1 

ΡΔΚ 18000 0,15 € 2.700,00 € 

5α POE 2xAV200 Mini Powerline Adapter-ΘΗΡ 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 45,00 € 675,00 € 

6α ACCESS ΟΝΗΛΡ PICOSTATION 802.11a APCPE 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 48,00 € 720,00 € 

6β ACCESS ΟΝΗΛΡ  PICOSTATION Κ2ΖΟ 2.4GHZ,6DBI 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 82,00 € 1.230,00 € 

18PROC003572003 2018-08-16



ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ Ζ/, ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ, ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΙΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΖΠΖΠ                     Σελ. 7 

 

R-SMA 700Κ 

6γ 
ACCESS ΟΝΗΛΡ WIRELESS ADAPTER ΡΟ-LINK TL- 
WN722N 

30200000-1 
ΡΔΚ 15 9,00 € 135,00 € 

6δ 
ACCESS ΟΝΗΛΡ R52Hn MIKROTIC ΖΟ 
802.11a/b/g/n PCI 

30200000-1 
ΡΔΚ 15 43,00 € 645,00 € 

6ε ACCESS ΟΝΗΛΡ MIKROTIK R52n 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 35,00 € 525,00 € 

6ζη 
ACCESS ΟΝΗΛΡ MIKROTIK ROUTERBOARD 
433(LEVEL4) 

30200000-1 
ΡΔΚ 15 81,00 € 1.215,00 € 

6δ 
ACCESS ΟΝΗΛΡ ROUTER WRL ΡΟ-LINK TD-
W8960N 

30200000-1 
ΡΔΚ 15 29,00 € 435,00 € 

7α Λ-ΡΟΔ FEMALE CONNECTOR FOR 195 RG-58 
30200000-1 

ΡΔΚ 50 2,00 € 100,00 € 

7β Λ-ΡΟΔ MALE CONNECTOR FOR 195 RG-58 
30200000-1 

ΡΔΚ 50 2,00 € 100,00 € 

8α ΔΜ.ΓΗΘΡ D-LINK 4 PORT KVM DKVM-4U 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 35,00 € 525,00 € 

8β ΔΜ.ΓΗΘΡ D-LINK GIGABIT ΔΡΖ ADAP DGE528T 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 9,00 € 135,00 € 

8γ ΔΜΑΟΡ CORSAIR BRACKETS SSD 2.5 ΡΝ 3.5 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 4,00 € 60,00 € 

8δ ΔΜΑΟΡ KINGSTON Brackets SSD 2.5 to 3.5 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 3,00 € 45,00 € 

8ε ΘΑΟΡΑ ΓΗΘΡΝ INTEL PRO/1000 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 31,00 € 465,00 € 

9α ΞΝΙΞΟΗΕΝ 5ΘΔΠΔΩΛ ΚΔ ΓΗΑΘΝΞΡΖ 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 3,00 € 45,00 € 

9β ΞΝΙΞΟΗΕΝ POWERCUBE 5 ΘΔΠΔΩΛ 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 10,00 € 150,00 € 

9γ ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ UNIVERSAL 400W 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 33,00 € 495,00 € 

9δ ΦΗΠ ΟΔΚΑΡΝΠ ΠΝΘΝ ΑΟΠΔΛΗΘΝ YC-DA-6Ε 
30200000-1 

ΡΔΚ 20 2,00 € 40,00 € 

9ε ΞΟΗΕΑ ΓΗΘΡΝ ΔΞΗΡΝΗΣΖ 
30200000-1 

ΡΔΚ 50 2,00 € 100,00 € 

9ζη ΞΟΗΕΑ-JACK UTP CAT6 
30200000-1 

ΡΔΚ 50 4,00 € 200,00 € 

9δ PIGTAIL MMCX/N-FEMALE 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 4,00 € 60,00 € 

10α ΚΛΖΚΖ CORSAIR XMS2/2GB/DDR2/800MHZ 
30200000-1 

ΡΔΚ 20 27,00 € 540,00 € 

10β ΚΛΖΚΖ KINGSTON 2GB DDRII 800ΚΖΕ 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 28,00 € 420,00 € 

10γ ΚΛΖΚΖ KINGSTON DDRII 1GB 667ΚΖΕ 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 15,00 € 225,00 € 

11α ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ 
30200000-1 

ΡΔΚ 15 5,00 € 75,00 € 

11β ΠΦΗΘΡΖΟΔΠ ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ 
30200000-1 

ΡΔΚ 20 2,00 € 40,00 € 

11γ ΘΑΛΑΙΗ 40Σ40 
30200000-1 

ΡΔΚ 50 2,00 € 100,00 € 

11δ ΘΑΙΩΓ-UTP 6 PATCH CORD 1Κ 
30200000-1 

ΡΔΚ 50 2,00 € 100,00 € 

11ε ΘΑΙΩΓ-UTP 6 ΚΝΛΝΘΙΩΛΝ(ΘΝΙΝΟΑ) 
30200000-1 

ΡΔΚ 100 2,00 € 200,00 € 

11ζη ΘΑΙΩΓΗΝ ΖΣΝ ΠΛΔΓΟ.ΚΗΘΟΝΦΩΛΩΛ 3Κ 
30200000-1 

ΡΔΚ 30 2,00 € 60,00 € 

11δ ΘΑΙΩΓΗΝ ΟΔΚΑΡΝΠ ΔΘΑΚΞΡΝ 3Σ1.5m2 ΙΔΘΝ 
30200000-1 

ΡΔΚ 100 2,00 € 200,00 € 

11ε ΘΑΙΩΓ-ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ USB 1.8Κ 
30200000-1 

ΡΔΚ 100 2,00 € 200,00 € 

11ζ ΘΑΙΩΓ-ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ 
30200000-1 

ΡΔΚ 100 2,00 € 200,00 € 

11η SWITCH D-LINK 8/10/100 GO-SW-8Δ 
30200000-1 

ΡΔΚ 7 9,00 € 63,00 € 

11θ SWITCH ΡΟ-LINK TL-SF1005D/10/100/5PORT 
30200000-1 

ΡΔΚ 7 8,00 € 56,00 € 

11ι SWITCH CISCO 3750 ή ηζνδχλακα 
30200000-1 

ΡΔΚ 2 6.048,39 € 12.096,78 € 

12α ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖ ΠΠΘΔΖ TELCO 6030 
30200000-1 

ΡΔΚ 7 25,00 € 175,00 € 

13α ΖΣΔΗΑ LOGITECH S-150 
30200000-1 

ΡΔΚ 7 16,00 € 112,00 € 

14α ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ MS-DSP 200 WIRED 
30200000-1 

ΡΔΚ 7 8,00 € 56,00 € 
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                Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Πηπιίδα 31/5/2018                                       Πηπιίδα 31/5/2018 

          

    Ν ΠΛΡΑΜΑΠ                                    Ν Ξξντζηάκελνο Ρ.. 

 

 

 

ΡΠΑΛΡΗΘΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ                                                               Παπατρήστοσ Κων/νος 

M.Sc. ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ                            M.Sc. Μητανολόγος Μητανικός Τ.Ε.   

    

 

15α 
ΔΘΡΞΩΡΖΠ LASER BLACK > 35ppm, A4 
δηθηπαθφο κε δηπιή φςε 

30200000-1 
ΡΔΚ 3 146,50 € 439,50 € 

15β ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑ LASER BLACK > 35ppm, A4 30200000-1 
ΡΔΚ 7 200,00 € 1400,00 € 

16α 
ΓΗΠΘΝΠ WD 2.5 SATA3 500GB 7200 16ΚΒ ή 
ηζνδχλακν 

30200000-1 
ΡΔΚ 10 52,00 € 520,00 € 

17α 

Ζιεθηξνληθφο πνινγηζηήο κε ηηο αθφινπζεο 
ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο CPU I5 
QuadCore, RAM 4GB DDR4, HDD SSD 120GB, 
DVD±RW  SATA BLACK, Keyboard – Mouse USB, 
Windows 10 PRO GR / 64bit ή ηζνδχλακν, 
Ινγηζκηθφ αληηβηνηηθνχ  

30200000-1 

ΡΔΚ 9 336,00 € 3.024,00 € 

18α ΝΘΝΛΖ 22" LED  
30200000-1 

ΡΔΚ 9 99,00 € 891,00 € 

19α 
ΞΟΝ-BITDEFENDER AV GRAVITY ENDPOINT ή 
ηζνδχλακν 

30200000-1 
ΡΔΚ 100 25,00 € 2.500,00 € 

 
ΤΝΟΛΟ 49.849,24 € 

 
ΦΠΑ 24% 11.963,82 € 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 61.813,06 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ  

ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Η/Τ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 

 
61.813,06 ΕΤΡΩ  
 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΗ : 34/2018 

Θ.Α. 10.6654.0001, 10.7134.0001, 
69.6613.0001 

 

ΥΡΗΗ: 2018 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αλαισζίκσλ, αληαιιαθηηθψλ θαη εμνπιηζκνχ 

κεραλνγξαθηθνχ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ αθνξά 

ην έηνο 2018. Γηα θάζε εξκελεία ή δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη εμ νηαζδήπνηε αηηίαο αξκφδηα είλαη ηα 

Γηθαζηήξηα Ιακίαο. Θάζε αζάθεηα ησλ παξφλησλ φξσλ εξκελεχεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ δελ έρνπλ 

δεηεζεί πξν ηνπ δηαγσληζκνχ έγγξαθεο εμεγήζεηο. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ αθνξά ζην δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ 31.12.2018.  

Ζ δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 61.813,06€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, (ΦΔΘ 147/Α), «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο  Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Ρνπ Λ.3463/ΦΔΘ 114 Α/8-6-2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 
3. Ρνπ Λφκνπ 3852/ΦΔΘ 87Α’/7-6-2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο δηαθήξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 ςμβαηικά ζηοισεία 

Ππκβαηηθά ζηνηρεία είλαη: 

Α) Ζ Γηαθήξπμε 

Β) Ρερληθή έθζεζε 

Γ) Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

Γ) Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

Δ) Νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ύμβαζη 

Ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζέιζεη εληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ, πξνο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη λα 

θαηαζέζεη, ηελ θαηά ην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο 

αζθάιεηαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 
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                            Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Πηπιίδα 31/5/2018                                       Πηπιίδα 31/5/2018 

          

    Ν ΠΛΡΑΜΑΠ                                    Ν Ξξντζηάκελνο Ρ.. 

 

 

 

 

ΡΠΑΛΡΗΘΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ                                                                Παπατρήστοσ Κων/νος 

M.Sc. ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ                            M.Sc. Μητανολόγος Μητανικός Τ.Ε.    

 

ΑΡΘΡΟ 6 Ποινικέρ πήηπερ – έκπηυζη ηος αναδόσος 

Ν αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε 

θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε  ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 Πληπυμή – θόποι – ηέλη – κπαηήζειρ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία εληφο ηνπ έηνπο 2018. Ν αλάδνρνο 

επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ παπάδοζηρ ηυν ειδών 

Ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί παξαδφζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ηνπ Γήκνπ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη εληφο ελφο (1) κήλα απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ ζηα 

ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο (ζηα γξαθεία ή ζηελ απνζήθε θάζε πεξεζίαο) θαη ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ.4412/2016 θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο φξνπο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ ζχκβαζε. Ρα έμνδα 

κεηαθνξάο ζην ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εηδψλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Νη εληνιέο ησλ παξαγγειηψλ ζα απνζηέιινληαη κε Fax ή eMail, ζηνλ πξνκεζεπηή.  

Ζ παξάδνζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηελ 31/12/2018 γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 Διαδικαζία επίλςζηρ  διαθοπών   

Ζ  παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη θάζε εξκελεία ή δηαθνξά πνπ 

ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα Γηθαζηήξηα Ιακίαο. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 

θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο.  

Θάζε αζάθεηα ησλ παξφλησλ φξσλ εξκελεχεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ δελ έρνπλ δεηεζεί πξν ηνπ 

δηαγσληζκνχ έγγξαθεο εμεγήζεηο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ  

ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Η/Τ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 

 
61.813,06 ΕΤΡΩ  
 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΗ : 34/2018 

Θ.Α. 10.6654.0001, 10.7134.0001, 
69.6613.0001 

 

ΥΡΗΗ: 2018 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
 

Ρεο επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο, επηρεηξήζεσλ …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… µε 

έδξα η………………………..………………νδφο …………………………………………..………………… αξηζµ. ……....….. Ρ.Θ.: 
…………………… Ρει.: ………………………………………………………………. Fax:………….……………………….……………….  

 
Αθνχ έιαβα γλψζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπψλ 

εγγξάθσλ δηαδηθαζίαο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια απηά θαη 
αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο κνλάδαο: 

 
ηµειώνεηαι όηι η οικονοµική πποζθοπά έκαζηος ςποτήθιος πποµηθεςηή ππέπει να 

πεπιλαµβάνει ηο ζύνολο ηυν ππορ πποµήθεια ειδών µε ποινή αποκλειζµού για όζοςρ 

ςποτήθιοςρ πποµηθεςηέρ δεν ζςµµεηέσοςν ζηο ζύνολο ηυν ππορ πποµήθεια ειδών ηηρ καθώρ η 
επιλογή ηος πποµηθεςηή θα γίνει για ηο ζύνολο ηυν ππορ πποµήθεια ειδών ηηρ µε βάζη ηοςρ 

Πίνακερ ηηρ μελέηηρ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΑΑ ΕΙΔΟ Μ.Μ. ΣΕΜΑΥΙΑ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1α DRUM LEXMARK MS310/410/510/511/610/611 ΡΔΚ 5   

1β DRUM LEXMARK Δ250/350/352/450 ΡΔΚ 5   

1γ DRUM LEXMARK Δ260/360/460 ΡΔΚ 5   

1δ DRUM ΝΘΗ Β401/ΚΒ441/451 ΡΔΚ 5   

2α TONER DEVELOP 2235 MAGENTA ΡΔΚ 3   

2β TONER DEVELOP 2235 YELLOW ΡΔΚ 3   

2γ TONER DEVELOP 2235 BLK ΡΔΚ 4   

2δ TONER DEVELOP 2235 CYAN ΡΔΚ 3   

2ε TONER EPSON  Κ1200 ΡΔΚ 2   

2ζη TONER EPSON 6200-6200L EPL ΡΔΚ 3   

2δ TONER EPSON WF200/AL-M200DN ΡΔΚ 9   

2ε TONER EPSON L110 (T7000) ΡΔΚ 2   

2ζ TONER EPSON Κ2000 ΡΔΚ 3   

2ηα TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 211 ΡΔΚ 3   

2ηβ TONER LASERFAX 5125 ΡΔΚ 2   

2ηγ TONER LEXMARK MS310/410/510/610 ΡΔΚ 18   

2ηδ TONER LEXMARK MS310/MS410 XL ΡΔΚ 5   

2ηε TONER LEXMARK MS 312dn ΡΔΚ 3   

2ηζη TONER LEXMARK Δ260/360/460 ΡΔΚ 60   

2ηδ TONER LEXMARK E 352dn ΡΔΚ 2   
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2ηε TONER LEXMARK E 450dn ΡΔΚ 1   

2θα TONER LEXMARK X466 ΡΔΚ 4   

2θβ TONER LEXMARK X 364 dn ΡΔΚ 3   

2θγ TONER NASHUATEC 1305 BLACK ΡΔΚ 1   

2θδ TONER RICOH AFICIO 3025 ΡΔΚ 3   

2θε TONER RICOH AFICIO MP2510 ΡΔΚ 3   

2θζη TONER RICOH AFICIO MPC3500 ΡΔΚ 3   

2θδ TONER PANASONIC FP-7735  ΡΔΚ 2   

2θε TONER SAMSUNG SF-650 ΡΔΚ 3   

3α TONER UTAX CD 1030 ΡΔΚ 3   

3β TONER TOSHIBA e-studio 350 ΡΔΚ 4   

3γ TONER TOSHIBA e-studio 280 ΡΔΚ 7   

3δ TONER TOSHIBA e-studio 45 ΡΔΚ 3   

3ε TONER ΖΟ LASERJET 1020 (12A) ΡΔΚ 5   

3ζη TONER ΖΟ 85Α (CE285A)/M1212MFP ΡΔΚ 12   

3δ TONER ΖΟ C4092A 1100/1100ALJE ΡΔΚ 4   

3ε ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 BLK ΡΔΚ 2   

3ζ ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 CYAN ΡΔΚ 2   

3ηα ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 MAGENTA ΡΔΚ 2   

3ηβ ΘΔΦΑΙΖ ΖΟ 2200/2800/11 YELLOW ΡΔΚ 2   

3ηγ ΚΔΙ CANON MX395 ΡΔΚ 5   

3ηδ ΚΔΙ EPSON 1291 BLACK ΡΔΚ 5   

3ηε ΚΔΙ-ΖΟ DESKJET 5652 BLACK (27) ΡΔΚ 3   

3ηζη ΚΔΙ-ΖΟ DESKJET 5652 COLOUR (28) ΡΔΚ 3   

3ηδ ΚΔΙ-ΖΟ 1220C (45) ΡΔΚ 6   

3ηε ΚΔΙ-ΖΟ 1220C (78) ΡΔΚ 5   

3θα ΚΔΙ-PHILIPS jet 525 FAX ΡΔΚ 1   

3θβ ΡΑΗΛ-EPSON Ν FX-890 ΡΔΚ 8   

3θγ ΡΑΗΛ-EPSON Ν FX-2190 ΡΔΚ 2   

3θδ MOUSE GENIUS NETSCROLL 100 USB ΡΔΚ 5   

3θε MOUSE GIGABYTE Κ5100 WHITE ΡΔΚ 5   

3ζα PICKUP ROLLER LEXMARK 7014 Σ463/Σ464/ ΡΔΚ 5   

3ζβ RJ45 JACK UTP CAT6 ΡΔΚ 5   

3ζγ USB ΡΝΘΔΛ GEMALTO IDBRIDGE Θ30 ΡΔΚ 5   

3ζδ ΓΔΚΑΡΗΘΑ ΘΑΙΩΓΗΩΛ 250 ΡΔΚ 5   

3ζε ΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΡΔΚ 5   

3ζζη ΘΖΘΖ ΓΗΠΘΝ HANTOL SATA CASE 2.5 USB2 ΡΔΚ 5   

3ζδ ΚΗΘΟΝΙΗΘΑ ΡΔΚ 70   

3ζε ΚΞΑΡΑΟΗΑ ΙΗΘΗΝ CR2032/3V ΡΔΚ 5   

4α ΣΑΟΡΗ-ΓΟΔΠΖΠ BP+NCR 6Σ210 3ΞΙΝ ΡΔΚ 18000   

5α POE 2xAV200 Mini Powerline Adapter-ΘΗΡ ΡΔΚ 15   

6α ACCESS ΟΝΗΛΡ PICOSTATION 802.11a APCPE ΡΔΚ 15   

6β 
ACCESS ΟΝΗΛΡ  PICOSTATION Κ2ΖΟ 
2.4GHZ,6DBI R-SMA 700Κ 

ΡΔΚ 
15 

 
 

6γ 
ACCESS ΟΝΗΛΡ WIRELESS ADAPTER ΡΟ-LINK 
TL- WN722N 

ΡΔΚ 
15 

 
 

6δ 
ACCESS ΟΝΗΛΡ R52Hn MIKROTIC ΖΟ 
802.11a/b/g/n PCI 

ΡΔΚ 
15 

 
 

6ε ACCESS ΟΝΗΛΡ MIKROTIK R52n ΡΔΚ 15   

6ζη 
ACCESS ΟΝΗΛΡ MIKROTIK ROUTERBOARD 
433(LEVEL4) 

ΡΔΚ 
15 

 
 

6δ 
ACCESS ΟΝΗΛΡ ROUTER WRL ΡΟ-LINK TD-
W8960N 

ΡΔΚ 
15 

 
 

7α Λ-ΡΟΔ FEMALE CONNECTOR FOR 195 RG-58 ΡΔΚ 50   

7β Λ-ΡΟΔ MALE CONNECTOR FOR 195 RG-58 ΡΔΚ 50   

8α ΔΜ.ΓΗΘΡ D-LINK 4 PORT KVM DKVM-4U ΡΔΚ 15   

8β ΔΜ.ΓΗΘΡ D-LINK GIGABIT ΔΡΖ ADAP DGE528T ΡΔΚ 15   

8γ ΔΜΑΟΡ CORSAIR BRACKETS SSD 2.5 ΡΝ 3.5 ΡΔΚ 15   
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8δ ΔΜΑΟΡ KINGSTON Brackets SSD 2.5 to 3.5 ΡΔΚ 15   

8ε ΘΑΟΡΑ ΓΗΘΡΝ INTEL PRO/1000 ΡΔΚ 15   

9α ΞΝΙΞΟΗΕΝ 5ΘΔΠΔΩΛ ΚΔ ΓΗΑΘΝΞΡΖ ΡΔΚ 15   

9β ΞΝΙΞΟΗΕΝ POWERCUBE 5 ΘΔΠΔΩΛ ΡΔΚ 15   

9γ ΡΟΝΦΝΓΝΡΗΘΝ UNIVERSAL 400W ΡΔΚ 15   

9δ ΦΗΠ ΟΔΚΑΡΝΠ ΠΝΘΝ ΑΟΠΔΛΗΘΝ YC-DA-6Ε ΡΔΚ 20   

9ε ΞΟΗΕΑ ΓΗΘΡΝ ΔΞΗΡΝΗΣΖ ΡΔΚ 50   

9ζη ΞΟΗΕΑ-JACK UTP CAT6 ΡΔΚ 50   

9δ PIGTAIL MMCX/N-FEMALE ΡΔΚ 15   

10α ΚΛΖΚΖ CORSAIR XMS2/2GB/DDR2/800MHZ ΡΔΚ 20   

10β ΚΛΖΚΖ KINGSTON 2GB DDRII 800ΚΖΕ ΡΔΚ 15   

10γ ΚΛΖΚΖ KINGSTON DDRII 1GB 667ΚΖΕ ΡΔΚ 15   

11α ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ ΡΔΚ 15   

11β ΠΦΗΘΡΖΟΔΠ ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ ΡΔΚ 20   

11γ ΘΑΛΑΙΗ 40Σ40 ΡΔΚ 50   

11δ ΘΑΙΩΓ-UTP 6 PATCH CORD 1Κ ΡΔΚ 50   

11ε ΘΑΙΩΓ-UTP 6 ΚΝΛΝΘΙΩΛΝ(ΘΝΙΝΟΑ) ΡΔΚ 100   

11ζη ΘΑΙΩΓΗΝ ΖΣΝ ΠΛΔΓΟ.ΚΗΘΟΝΦΩΛΩΛ 3Κ ΡΔΚ 30   

11δ 
ΘΑΙΩΓΗΝ ΟΔΚΑΡΝΠ ΔΘΑΚΞΡΝ 3Σ1.5m2 
ΙΔΘΝ 

ΡΔΚ 
100 

 
 

11ε ΘΑΙΩΓ-ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ USB 1.8Κ ΡΔΚ 100   

11ζ ΘΑΙΩΓ-ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΡΔΚ 100   

11η SWITCH D-LINK 8/10/100 GO-SW-8Δ ΡΔΚ 7   

11θ SWITCH ΡΟ-LINK TL-SF1005D/10/100/5PORT ΡΔΚ 7   

11ι SWITCH CISCO 3750 ή ηζνδχλακν ΡΔΚ 2   

12α ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖ ΠΠΘΔΖ TELCO 6030 ΡΔΚ 7   

13α ΖΣΔΗΑ LOGITECH S-150 ΡΔΚ 7   

14α ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ MS-DSP 200 WIRED ΡΔΚ 7   

15α 
ΔΘΡΞΩΡΖΠ LASER BLACK > 35ppm, A4 
δηθηπαθφο κε δηπιή φςε 

ΡΔΚ 
3 

 
 

15β ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑ LASER BLACK > 35ppm, A4 ΡΔΚ 7   

16α 
ΓΗΠΘΝΠ WD 2.5 SATA3 500GB 7200 16ΚΒ ή 
ηζνδχλακν 

ΡΔΚ 
10 

 
 

17α 

Ζιεθηξνληθφο πνινγηζηήο κε ηηο αθφινπζεο 
ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο CPU I5 
QuadCore, RAM 4GB DDR4, HDD SSD 120GB, 
DVD±RW  SATA BLACK, Keyboard – Mouse 
USB, Windows 10 PRO GR / 64bit ή 
ηζνδχλακν, Ινγηζκηθφ αληηβηνηηθνχ  

ΡΔΚ 

9 

 

 

18α ΝΘΝΛΖ 22" LED  ΡΔΚ 9   

19α 
ΞΟΝ-BITDEFENDER AV GRAVITY ENDPOINT ή 
ηζνδχλακν 

ΡΔΚ 
100 

 
 

ΤΝΟΛΟ 
 ΦΠΑ 24% 
 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
  

ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩΠ: ………………………………………………………………………………………………………………………….  ΔΟΩ 
 

ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ: …………………………………………………………………………………………………………………………….  ΔΟΩ 

 
Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη …………………………………………………………………………… 

 
………………………………. 

(ηφπνο θαη εκεξνκελία) 

 
 

Ο Πποζθέπυν  
(Πθξαγίδα – ππνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: Διμοσ τυλίδασ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ :6289 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: Ελ. Βενιηζλου 31, 35300 τυλίδα 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  Δζςποινα  Κοτρϊτςου  

- Σθλζφωνο: 2238350131 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dkotrotsou@stylida.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.stylida.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ, 30200000-1 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: [6289] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Προμικειεσ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : Όχι 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):  

*Η αρ. πρωτ.: 6627/16-8-2018 διακιρυξθ ]  

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [……...] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[……….] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: [……….] 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……….] 

[……….] 

[……….] 

[……….] 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

……….. 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ4; 

[ + Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

[………..] 

[………..] 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα [………..] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: [………..] 

Σθλζφωνο: [………..] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……….] 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

[……….] 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

- - 

- - 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

- - 

- - 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτθ10· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ11· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ12· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων13. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου14 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+15 

Εάν ναι, αναφζρετε16: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 
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ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
18; 

[ + Ναι * + Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν19: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ20, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι * + Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 22 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου23; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ  

καταςτάςεισ24 : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ  τισ 

περιςτάςεισ25  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[ + Ναι  *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 

 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων27, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια29 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

- - 

- - 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 

αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν 

Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ 

ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ30
 του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[………] 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

 

- - 

- - 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειών και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιών: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ31, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ32: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

[………..] 
Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    

 

 

 

 

18PROC003572003 2018-08-16



 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ   16 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

* + Ναι * + Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[ + Ναι * + Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

- - 

- - 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονται33, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν34. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+   
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

5  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

6 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

7 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

8 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 

τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

10 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

11 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ 

τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

12 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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13 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

14 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

20 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

21 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

22 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

23 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

24  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7). 

25 Άρκρο 73 παρ. 5. 

26 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

28 Πρβλ άρκρο 48. 

29  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

30 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

31 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
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32 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

33 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

34 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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