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ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ορθή Επανάληψη ως προς
την καταληκτική
ημερομηνία και του
Παραρτήματος Δ΄
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εντεταλμένης Αρχής

των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής
Ασφάλειας της δημοσιονομικής περιόδου 2014 - 2020»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 Το Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α'152/08-10-1984) «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης»,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Το Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α'147/08-08-2016 ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» .
 Το Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α'41/29-02-2000 ) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου
Δημοσίας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α'61/31-03-2011) «Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης
περιστατικών αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α'73/24-03-2014) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Το Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α' 51) “Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)»(L 180/29.60.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις”, και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79 παρ. 3, 81 και
82
 Το Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α'213/07-10-2009) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α'194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Το Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α' 198/09-09-2011) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)».
 Το άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α' 141/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
 Το Π.Δ. 178/2014 (ΦΕΚ Α'281/31-12-2014) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας».
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 Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α'20/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 Την υπ' αριθ. 8000/20/28/1-β' (ΦΕΚ Β'/2828/05-11-2013) από 31-10-2013 Υπουργική
Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Ευρωπαϊκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων», όπως ισχύει.
 Την υπ' αριθ. 2694 από 22-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2356) Υπουργική Απόφαση, “Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020 στην «Υπηρεσία
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»”.
 Την υπ' αριθ. 75171 από 05-08-2016 (ΦΕΚ Β' 2418) Υπουργική Απόφαση, “Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 στην «Υπηρεσία Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 Την υπ' αριθ. 82350 από 03-08-2016 (ΦΕΚ Β' 2451) κοινή Υπουργική Απόφαση,
“Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020 ”.
 Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/9-ζ’ από 17-05-2016 Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Τεχνική
Βοήθεια» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
 Την υπ’ αριθ. ISF-P/1-ι’ από 24-05-2016 Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Τεχνική
Βοήθεια» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/
Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Την υπ’ αριθ. ISF-Β/5-θ’ από 26-05-2016 Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Τεχνική
Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και θεωρήσεις» στο Εθνικό
Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
 Την υπ' αριθ. 8000/20/45/199-δ' από 03-09-2015 (ΦΕΚ Β' 1880) κοινή Υπουργική
Απόφαση, “Διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ' του Ν.4332/2015 ”.
 Την υπ’ αριθ. 52246 από 14/06/2017 Απόφαση Αναπλ. Υπουργού. Οικονομίας Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
 Τη υπ’ αριθ. 8000/20/74/20 από 30/06/2017 Απόφαση κ. Διευθυντή επί ταυτάριθμου
Εισηγητικού σημειώματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική
άποψη, προσφορά σε ευρώ αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για το έργο:
«Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εντεταλμένης Αρχής

των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής
Ασφάλειας της δημοσιονομικής περιόδου 2014 – 2020»

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων
ευρώ (60.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), και συμπεριλαμβανόμενων νόμιμων
κρατήσεων ήτοι συνολική δαπάνη εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού που είναι στις 31/07/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στον 1° όροφο του
κτιρίου της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ επί
της οδού Λ. Μεσογείων 96 στην Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους, καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα, 1ος όροφος) ή αποστέλλοντας
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την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,
ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν, καθόσον δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο αλλά η
έγκαιρη, έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, παραλαβή της προσφοράς.
Προσφορές που κατατίθενται ή καταφθάνουν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται από τον Αρχιφύλακα ΚΑΡΑΜΑΝΗ Σταύρο, τηλ.: 210
7471235, από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 09:00' έως 14:00'.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ..................... ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ..................... ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ…………………………ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ …………………………. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
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Α'
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ

Αντικείμενο

«Προμήθεια

Τόπος παράδοσης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μεσογείων 96,
Αθήνα, 1ος όροφος)

Χρόνος Υλοποίησης του έργου

Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την
επόμενη υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου
ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων
ευρώ 60.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
(24%),
και
συμπεριλαμβανομένων
νόμιμων
κρατήσεων ήτοι συνολική δαπάνη εβδομήντα
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00
€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών
κρατήσεων.

Προϋπολογισμός που βαρύνει

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις
ανάγκες της Εντεταλμένης Αρχής των
Ευρωπαϊκών Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας της
δημοσιονομικής περιόδου 2014 - 2020»

Ειδικότερα θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 050/2
και συγκεκριμένα των έργων με τους κάτωθι
κωδικούς:
Α) 2015ΣΕ05020008 με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης», (100% Ευρωπαϊκοί Πόροι)
Β)2016ΣΕ05020003 με τίτλο « Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας- Τεχνική Βοήθεια / Τομέας Σύνορα &
Θεωρήσεις» (75% Ευρωπαϊκοί πόροι , 25% Εθνικοί
πόροι) και

Γ) 2016ΣΕ05020004 με τίτλο « Ταμείο
Εσωτερικής Ασφάλειας- Τεχνική Βοήθεια /
Τομέας Αστυνομική Συνεργασία ». (100%
Ευρωπαϊκοί Πόροι)
Διάρκεια ισχύος προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές από την ημέρα
της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη
και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως
ακολούθως:
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Β’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α:

1

Αναθέτουσα Αρχή

Υπηρεσία
Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών
(Υ.Δ.Ε.Α.Π.)/Υπουργείου Εσωτερικών

και

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)
ιδρύθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α' 61) “Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις”. Με το
άρθρο 77 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α' 51) ως Εντεταλμένη Αρχή, ανέλαβε την άσκηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για μέρος του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020».
Η διάρθρωση της Υπηρεσίας ορίστηκε με την υπ' αριθ. 8000/20/45/199-δ' από 03-09-2015 (ΦΕΚ
Β' 1880) κοινή υπουργική απόφαση, “Διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ' του Ν.4332/2015 ”.
Ακολούθως η Υπηρεσία μας διαρθρώθηκε στα παρακάτω τμήματα.








Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας − Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις
Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας − Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας
Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας & Τομέας Σύνορα και
Θεωρήσεις).
Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης -Τομέας Επιστροφών
Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών.
Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης

Αρμοδιότητα της εν λόγω Υπηρεσίας αποτελεί ο χειρισμός και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων που αφορούν χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του
Υπουργείου (Τομέας Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη) και το συντονισμό των
συναρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

2 Αντικείμενο
Το αντικείμενο της παρούσας αφορά την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
Εσωτερικής Ασφάλειας της δημοσιονομικής περιόδου 2014 - 2020», όπως αύτη
παρουσιάζεται στην επισυναπτόμενη λίστα αναγκών.
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1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον συντρέχουν στο
πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση
οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 και συγκεκριμένα εάν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των
διαγωνιζομένων ή -σε περίπτωση ενώσεων προσώπων- έστω και για ένα συμμετέχοντα στην
ένωση οικονομικό φορέα, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
1.1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
1.2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
1.3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
1.4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
1.5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

1.6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα, η υποχρέωση αυτής της
6

ΑΔΑ: 70Θ3465ΧΘ7-ΝΨ5

17PROC001699733 2017-07-14

παραγράφου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:
2.1. έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
2.2. ή/και μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος
παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, ή, σε περίπτωση ένωσης
προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:
3.1. εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου
3.2. εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
3.3. εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
3.4. εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
3.5. εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 79,
3.6. εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός
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φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του.
4. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:
4.1. δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη, ή/και
παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη ή/και
4.2. δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των προσφορών στην Ελληνική γλώσσα ή επισήμως
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει
λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή
προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

4Τεχνική καταλληλότητα και Οικονομική Χρηματοοικονομική
Επάρκεια
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 3 της παρούσας προκήρυξης,
οφείλει να διαθέτει, επιπλέον, και αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, ειδική τεχνική,
επαγγελματική ικανότητα και χρηματοοικονομική επάρκεια, κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν
άρθρο.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός,
να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.


Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος
πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001:2008 ή ισοδυνάμου.



Κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο/επιμελητήριο της χώρας εγκατάστασης του ή να διαθέτει ανάλογη ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό απαιτείται να πληρούν
υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με την οικονομική τους επάρκεια. Πιο
συγκεκριμένα απαιτείται να τεκμηριώνεται:


Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
(2013, 2014, 2015) από Προμήθειες Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ανέρχεται, κατ’ ελάχιστον,
στο διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του παρόντος έργου (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι Ανάδοχοι
δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων,
τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών εφαρμόζεται για τα έτη δραστηριοποίησης αυτών.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων,
οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας
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5 Προϋπολογισμός
- Πηγές Χρηματοδότησης

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των Εξήντα
χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολική δαπάνη
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων.
Ο προαναφερθέν προϋπολογισμός επιμερίζεται ως ακολούθως:
Α) Κατά ποσοστό (40%) για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
Β) Κατά ποσοστό (35%) για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Σύνορα
και Θεωρήσεις και
Γ) Κατά ποσοστό (25%) για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας
Αστυνομικής Συνεργασίας,

6 Τιμές
Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με την
προσφορά του προμηθευτή και δεν θα υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αίτια,
εντός του συμφωνηθέντος ποσού και σύμφωνα με τον κατάλογο προσφερόμενων τιμών όπου θα
γίνει αποδεκτός.

7

Διάρκεια Σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης προμήθειας του εξοπλισμού ορίζεται σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη υπογραφής της σύμβασης.
.
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Χρόνος - Τόπος Προμήθειας Ειδών



Χρόνος προμήθειας ειδών: Από την επομένη υπογραφή της σύμβασης και εντός τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών.



Τόπος προμήθειας ειδών: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μεσογείων 96, Αθήνα, 1ος όροφος)

9 Προμήθεια Εξοπλισμού - Πληρωμή Αναδόχου
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, θα
πραγματοποιηθεί από την 3μελή επιτροπή που ορίσθηκε για τον σκοπό αυτό εντός δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την πραγματική ημερομηνία παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Μετά
την παραλαβή των προμηθειών, θα υπογράφεται το πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής από την ως άνω Επιτροπή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την σύνταξη του προαναφερθέν
πρωτόκολλου και την προσκόμιση αντίστοιχου τιμολογίου από τον προμηθευτή.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ'
αριθμ: 134453 Κ.Υ.Α από 23/12/2015 (ΦΕΚ 2857 Β') " Ρυθμίσεις για της πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής
Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573 Β' .)
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Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις συνολικά σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06 %, 3%
επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ).

11 Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου
Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις,
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 218 έως 220 του Ν. 4412/16.

12 Κατάρτιση, υποβολή προσφορών.
12.1. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του υποψηφίου αναδόχου και να αναγράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:


ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)



(επωνυμία - ταχυδρομική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόμενου)



ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα, 1ος όροφος



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8000/20/74/20-δ΄



ΣΥΝOΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εντεταλμένης Αρχής των
Ευρωπαϊκών Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής
Ασφάλειας της δημοσιονομικής περιόδου 2014 - 2020»


ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

12.2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΤΑ, ΦΑΚΕΛΟΥΣ:
 Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιλαμβάνει
τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 13 της παρούσας καθώς και σε
ηλεκτρονική μορφή ( ψηφιακό δίσκο (cd) ή usb stick κ.λ.π)
 Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» που περιλαμβάνει τα στοιχεία
που απαιτούνται από το άρθρο 14 της παρούσας καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (
ψηφιακό δίσκο (cd) ή usb stick κ.λ.π).
 Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα
στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 15 της παρούσας καθώς και σε ηλεκτρονική
μορφή ( ψηφιακό δίσκο (cd) ή usb stick κ.λ.π).
Σε κάθε περίπτωση υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών θα
λαμβάνεται αποκλειστικά η έντυπη μορφή.
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12.3.Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Τυχόν δικαιολογητικά
των προσφορών που έχουν συνταχθεί, σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη Ελληνική μετάφραση αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Ότι αναγράφεται στην Ελληνική γλώσσα υπερισχύει και αυτό λαμβάνεται
υπόψη κατά την αξιολόγηση.

12.4 Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη
φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Θα πρέπει να είναι
με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής, υπογεγραμμένες από τον διαγωνιζόμενο σε
κάθε σελίδα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. Και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την
αποσφράγιση της προσφοράς.
12.5Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν
υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.
12.6Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού / Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση
εγγράφων/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
υπηρεσίες δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των
εγγράφων αυτών. Γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίας. Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή
φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά
έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο ή από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
12.7Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης
δήλωσης, νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ΤΕΥΔ του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Α 147 και της Απόφασης
158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ ΦΕΚ Β' 36 8 , υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο
του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των
προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε
αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από
επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του
Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

13 Υποφάκελος «Δικαιολογητικών συμμετοχής»
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον υποφάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
(Α΄147) και της Απόφασης υπ’ αριθ. 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016), ως
προκαταρκτική απόδειξη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 λόγω της
οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,
11
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(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ειδικότερα τα οριζόμενα κριτήρια οικονομικής
καταλληλότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο σημ. 4 της παρούσας. Στην περίπτωση
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων - κοινοπραξία, υποβάλλεται χωριστά από
κάθε μέλος της ένωσης
Σε περίπτωση Νομικών προσώπων το ΤΕΥΔ υπογράφουν:


Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε..



Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του ΔΣ όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.



Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής Προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση.
Επίσης, στην Προσφορά της ένωσης πρέπει
(α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της
στο Διαγωνισμό,
(β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να
αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του
Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,
(γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους,
(δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης.
(ε) η Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

14 Υποφάκελος «Τεχνική προσφορά»
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν υποφάκελο με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:
Αναλυτική Λίστα με τον υπό προμήθεια Εξοπλισμό, τεχνικές προδιαγραφές – δυνατότητες
των υπό προμήθεια ειδών καθώς και τα αντίστοιχα διαφημιστικά φυλλάδια
(προσπέκτους) για κάθε είδος ξεχωριστά, εφόσον υπάρχουν.
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν ή και να υπερκαλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές που βρίσκονται στην συνημμένη λίστα αλλιώς οι προσφορές
απορρίπτονται.

15 Υποφάκελος «Οικονομική προσφορά»
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλουν υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα :
 Τιμή ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α.
 Ποσό του αναλογούντος Φ.Π.Α ανά είδος
 Συνολική τιμή ανά είδος.
 Τιμή οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται
υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το
ολογράφως.
12
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Ποσό του συνολικού αναλογούντος ΦΠΑ
Συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον
κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει
τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη
εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

16 Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εκατόν είκοσι 120
ημερολογιακές ημέρες από την μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωση
της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος
της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

17 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών
Πρώτο Στάδιο: Αποσφράγιση Φακέλων Προσφορών Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης
Τεχνικών Προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινά την διαδικασία αποσφράγισης την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα κατάθεσης των προσφορών, σε ανοικτή συνεδρίαση στην οποία μπορεί να παρίστανται οι
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των προσφερόντων.
Προσφορές που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
υπηρεσία για επιστροφή.
Η Επιτροπή σφραγίζει, μονογράφει και ανοίγει, καταρχήν, τον ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και,
ακολούθως τον ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και τον ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τα
περιεχόμενα στοιχεία των Φακέλων μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής κατά φύλλο.
Οι Φάκελοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ δεν αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται με ευθύνη της
Επιτροπής.
Οι παριστάμενοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των προσφερόντων έχουν δικαίωμα να λάβουν
γνώση των περιεχομένων των αποσφραγισμένων Φακέλων.
Σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις, η Επιτροπή εξετάζει και αξιολογεί τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις
από τους προσφέροντες επί των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.
13
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Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας σε επίπεδο Φακέλου
Δικαιολογητικών, απορρίπτονται και δεν εξετάζονται περαιτέρω.
Σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει και αξιολογεί τις Τεχνικές
Προσφορές, όσων διαγωνιζόμενων δεν αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Κατά τη
διάρκεια του ελέγχου, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους προσφέροντες επί
των στοιχείων που έχουν υποβληθεί
Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό επί του Σταδίου του Διαγωνισμού, το οποίο παραδίδει
στον Δ/ντη της Υπηρεσίας και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση.
Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον συμμετέχοντα με κάθε πρόσφορο μέσο. Ο φάκελος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ επιστρέφεται στον συμμετέχοντα σε περίπτωση αποκλεισμού του.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων από τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις
τεχνικές προσφορές γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, γίνεται κατόπιν
σχετικής ειδοποίησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.
Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, το υποβάλλει στην
Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα ορίζεται ο Προσωρινός
Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει
σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους.

18 Επιλογή Αναδόχου- Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή
Αξιολόγησης Προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:
18.1 Δικαιολογητικά σε σχέση με το δικαίωμα συμμετοχής
Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:
i.

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ).

ii.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για όλα τα μέλη του ΔΣ καθώς και για τον διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα.

ii.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από την κοινοποίηση της ως άνω εγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης
14
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πτώχευσης, σε διαδικασία εξυγίανσης, σε αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
δικαστήριο, εκκαθάριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή - παύση εργασιών.
Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον πιστοποιητικό
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
iii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι από την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
iv.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα:
i) Αντίγραφο του καταστατικού (ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου
κωδικοποιημένου καταστατικού) ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη
σύσταση του νομικού προσώπου του διαγωνιζόμενου και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα
αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτά προβλέπονται, καθώς και στοιχεία
και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτού, ήτοι ο Διευθύνων
Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΕ, οι Διαχειριστές των
ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή
τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
ii) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο σημ.1 του παρόντος άρθρου.
iii) Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού).
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου για
κάθε μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας. Σχετικά με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης
σημειώνονται τα ακόλουθα: Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, για τα οποία
δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη επιφέρουν
τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της
σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση και στις χώρες που δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον
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ΑΔΑ: 70Θ3465ΧΘ7-ΝΨ5

17PROC001699733 2017-07-14

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης (άρθρο 80 παρ. 2β
του Ν. 4412/2016). Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι,
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

18.2 Δικαιολογητικά σε σχέση με την τεχνική καταλληλόλητα
Ο Προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε σχέση με την
τεχνική του καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Προκήρυξη, προσκομίζοντας:
i)

απόδειξη ότι είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.

ii)

πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO
9001:2008 ή ισοδυνάμου.

18.3 Δικαιολογητικά σε σχέση με την χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο Προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα σε σχέση με την απαιτούμενη
οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια προσκομίζοντας τα εξής:


Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2013, 2014, 2015)
σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, σε
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή Υπεύθυνη Δήλωση του
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην
έκδοση ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων.



Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση ή
κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε
άλλου ισοδύναμου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του
συμμετέχοντος. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση
δημοσίευσης ισολογισμών είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της
χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου
ισοδύναμου εγγράφου. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.



Προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων συνοδευόμενες από αντίγραφα τιμολογίων
προμήθειας ή αντίστοιχες συμβάσεις με βεβαίωση είτε του αντισυμβαλλόμενου εργοδότη
είτε του οικείου φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια και ο είδος της προμήθειας.

Αφού ο προσωρινός Ανάδοχος προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις, εφόσον
προκύψει σχετική ανάγκη. Σε περίπτωση που αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός
χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής και ούτω καθεξής. Επίσης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης ή/και η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς (κατασκευαστικούς
οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προσφέροντα
στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω προκειμένου να επαληθεύσουν τα
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δηλούμενα στοιχεία.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συνεδριάζει και ελέγχει την ορθότητα και
την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και ολοκληρώνει την επιλογή
του Οριστικού Αναδόχου της σύμβασης, συντάσσοντας το σχετικό πρακτικό ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο διαβιβάζει, μαζί με τα πρακτικά της αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών και των πρακτικών βάσει των οποίων προκύπτει ο προσωρινός
ανάδοχος, προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο. Εν συνεχεία, εκδίδεται η Απόφαση Κατακύρωσης
της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στους έχοντες έννομο συμφέρον συμμετέχοντες.

19 Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ύψους 5%, επί του καθαρού ποσού κατακύρωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα Α’). Ο
χρόνος ισχύος της εγγυητικής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του συμβατικού
χρόνου παράδοσης του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης με την σύνταξη
σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπή.

20 Ενστάσεις-Προσφυγές
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του
νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός πέντε (5) ημερών από
την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα.
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξεων της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον όργανο.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

21 Ματαίωση Διαγωνισμού
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού, σε
οποιοδήποτε στάδιο, και την επανάληψη του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της Διακήρυξης.
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ .....................................................
Ημερομηνία έκδοσης .../.../.........
Προς:
…………………………………

Εγγυητική
επιστολή
μας
υπ’
…………………………………………………..(…………………….€).

αριθμ.

................

για

ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και
μέχρι του ποσού των ευρώ ............................................................ (€………………………), για την καλή
εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό σύμφωνα με τη με αριθμό ...../...-....-.......
Διακήρυξή σας με αντικείμενο …………………………………………………………….. συνολικής συμβατικής
αξίας ευρώ ………........., πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
18
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ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον
πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από
κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς
του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε κάθε περίπτωση όμως η παραπάνω εγγύηση
δε μπορεί να ισχύει μετά την ……………….. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, παύει να ισχύει
σε οποιουδήποτε την κατοχή και εάν βρίσκεται.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 88868
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 10177
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αρχιφύλακας ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Σταύρος
- Τηλέφωνο: 210-7471235
- Ηλ. ταχυδρομείο: s. karamanis@astynomia.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (CPV 31710000-6)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]
Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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μικρή ή μεσαία
επιχείρησηiii;
17PROC001699733
2017-07-14
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
[ ] Ναι [] Όχι
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική
επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό [...............]
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια […...............]
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με [….]
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε
το μέρος VI.
α) [……]
α) Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
αναφοράς των
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων):[……][……][……][……]
αναφέρετε:
γ) [……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
ε) [] Ναι [] Όχι
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε
θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
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στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει
17PROC001699733
2017-07-14
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
των εγγράφων):
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
[……][……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος [ ]
ή των τμημάτων για τα οποία ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες
σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους
του οικονομικού φορέα
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Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
[……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή
[……]
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):
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Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη
στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
2017-07-14
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

24

ΑΔΑ: 70Θ3465ΧΘ7-ΝΨ5
Δ: Πληροφορίες
σχετικά με υπεργολάβους στην2017-07-14
ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
17PROC001699733
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
17PROC001699733
2017-07-14

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
5.

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, [] Ναι [] Όχι
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
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αποκλεισμού («
αυτοκάθαρση»)xx;
17PROC001699733
2017-07-14
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
[……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που 17PROC001699733
σχετίζονται με την καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
2017-07-14
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει
[] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι
τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
-[……]·
-[……]·
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
Εάν ναι, να
αναφερθούν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
αναφερθούν
λεπτομερείς
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
λεπτομερείς
πληροφορίες
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
πληροφορίες
[……]
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
[……]
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
των εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται
με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
17PROC001699733
2017-07-14
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
[] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
xxvii
αυτές αυτές τις περιστάσεις
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
των εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
xxviii
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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[] Όχι
17PROC001699733[] Ναι
2017-07-14

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω

της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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απαιτούνται από
την αναθέτουσα
17PROC001699733
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
17PROC001699733
2017-07-14

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια
επιλογής
17PROC001699733
2017-07-14

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

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

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια
17PROC001699733
2017-07-14

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον εργασιών:[……][…]νόμισμα
αριθμό οικονομικών ετών που
έτος: [……] κύκλος
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
εργασιών:[……][…]νόμισμα
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
έτος: [……] κύκλος
σύμβασης :
εργασιών:[……][…]νόμισμα
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται στη σχετική
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
[……],[……][…]νόμισμα
xxxiv
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής
:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
εργασιών του οικονομικού φορέα στον
νόμισμα
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
νόμισμα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
στα έγγραφα της σύμβασης για τον
νόμισμα
αριθμό οικονομικών ετών που
απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον τομέα και
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
[……],[……][…] νόμισμα
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
[…................................…]
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
(προσδιορισμός της απαιτούμενης
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
και η αντίστοιχη αξία)
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φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην
[……][…]νόμισμα
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
[……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
των εγγράφων):
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης [……][……][……]
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα
17PROC001699733
2017-07-14

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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σκοπό:
[] Όχι
17PROC001699733[] Ναι
2017-07-14
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά
τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:
α)[......................................……]
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) [……]
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
[……]
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
προσωπικό:
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
[........], [.........]
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: [........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων,
με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται [….............................................]
στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
μπορούν να προσκομιστούν:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
των εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα
[] Ναι [] Όχιxlv
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός
φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
των εγγράφων): [……][……][……]xlvi
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

40

ΑΔΑ: 70Θ3465ΧΘ7-ΝΨ5

Μέρος VI: Τελικές2017-07-14
δηλώσεις
17PROC001699733

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

1
1

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον
στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
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την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασηςπλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα

45

ΑΔΑ: 70Θ3465ΧΘ7-ΝΨ5

17PROC001699733 2017-07-14

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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17PROC001699733
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ2017-07-14
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1.

Κεντρική μονάδα (CPU)

22 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001

ΝΑΙ

Του ίδιου κατασκευαστή με laptop, monitors

ΝΑΙ

Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT

ΝΑΙ

Chipset Intel H110 ή ανώτερο

ΝΑΙ

Security: TPM, Setup/BIOS Password, Chassis lock slot

ΝΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
Intel i7 6 generation

th

ΝΑΙ

Αριθμός Πυρήνων

≥4

Συχνότητα λειτουργίας

≥ 3.4 GHz

Cache

≥ 8MB

ΜΝΗΜΗ
Μέγεθος κεντρικής μνήμης

≥ 16 GB

Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας

≥ 2133 MHz

DIMM slots

≥2

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων SSD

≥ 1

Χωρητικότητα δίσκου SSD

≥ 128GB

Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων SATA HDD

≥ 1

Χωρητικότητα δίσκου SATA HDD

≥ 500GB

HDD SATA 7200 rpm

NAI

Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW

NAI

I/O PORTS ON-BOARD
Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000

≥ 1

Audio-ln , Audio-Out

NAI

PCI Express xl6

≥ 1

PCI Express xl

≥3

Θύρες USB 2.0 ποσότητα (τουλάχιστον 2 μπροστά)

≥4

Θύρες USB 3.0 ποσότητα (τουλάχιστον 2 μπροστά)

≥4

Θύρες HDMI και DP

NAI

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Ισχύς

≤ 240 Watt

Efficiency

≥ 92%

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Discrete 2GB

NAI

Έξοδοι σήματος

DP και DVI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

MS Windows 10
Pro 64-bit

Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site Next Business Day από τον κατασκευαστή. ≥ 5 Χρόνια
Να αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Οθόνη Υπολογιστή (Monitor)

14 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο

ΝΑΙ

Του ίδιου κατασκευαστή με τους σταθμούς εργασίας

ΝΑΙ

Διαστάσεις

≥ 27"

Τεχνολογίας LED IPS Anti-Glare

ΝΑΙ

Ανάλυση FHD

≥ 1920 Χ 1080

Είσοδος σήματος
Φωτεινότητα

VGA & HDMI &
Display Port
≥ 300 cd/m2

Contrast Ratio

≥ 1000:1

Dynamic Contrast Ratio

≥ 4.000.000:1

Response Time

≥ 6 ms

Pixel Pitch

≥ 0.31 mm

Viewing Angle

≥ 178 /178

Ρύθμιση Tilt

NAI

USB 2.0 Ports

≥2

USB 3.0 Ports

≥2

Security Lock Slot

NAI

Power consumption (typical)

≤ 23 Watt

Πιστοποιήσεις ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TCO

NAI

Εγγύηση κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.

≥ 5 Χρόνια

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Η/Υ all in

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ΤΕΜΑΧΙΟ
one

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαγώνιος Οθόνης

≥ 23.8"

Ανάλυση Οθόνης

1920x1080

Τύπος Επεξεργαστή

Intel Core i7

Full HD

NAI

Touch screen

NAI

[2]
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Web Cam

NAI

Bluetooth 4.0

NAI

Συχνότητα Επεξεργαστή

≥ 2.6GHz

Μέγεθος Μνήμης RAM (DDR4)

≥ 16 GB

Μέγεθος Σκληρού Δίσκου (HDD)

≥ 2 TB

Μέγεθος Σκληρού Δίσκου (SSD)

≥ 32 GB

Μνήμη Κάρτας Γραφικών

≥2GB

Λογισμικό

Windows 10

Card reader

NAI

HDMI

NAI

+ Πληκτρολόγιο ιδίου κατασκευαστή
+ Ποντίκι ιδίου κατασκευαστή

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Εγγύηση

≥ 1 έτος

4. Laptop

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ΤΕΜΑΧΙA

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Του ίδιου κατασκευαστή με monitors, Η/Υ
Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Security: TPM, lock slot

ΝΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
Intel i7 6 generation

th

ΝΑΙ

Αριθμός πυρήνων

≥2

Συχνότητα λειτουργίας

≥ 2.6 GHz

Cache

≥ 4 MB

ΜΝΗΜΗ

[3]
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Μέγεθος κεντρικής μνήμης

≥ 16 GB

Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας

≥ 2133MHz

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
Πλήθος προσφερόμενων δίσκων

≥ 1

Χωρητικότητα δίσκου

≥ 256GB

Τεχνολογία δίσκου SSD

ΝΑΙ

I/O On-Board
Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000

≥ 1

Wireless 802.11 AC + Bluetooth 4.0

ΝΑΙ

Integrated Web camera

ΝΑΙ

Integrated Speakers και μικρόφωνο

ΝΑΙ

Universal Headphone jack
SD Memory Card Reader

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Θύρες USB 3.0 ποσότητα

≥3

1 χ HDMI port και 1 χ VGA port

ΝΑΙ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
65W AC adapter

ΝΑΙ

Battery

≥ 60 WHR

Battery cells

≥ 4-cell

ΒΑΡΟΣ
Starting weight

≤ 1.8 kg

ΟΘΟΝΗ
Διάσταση

≥ 14’’

Ανάλυση

≥ FHD 1920x1080

Τύπος Touch LCD

ΝΑΙ

Discrete Graphics 2GB

ΝΑΙ

[4]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ΤΕΜΑΧΙΟ

5. PROJECTOR

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φυσική ανάλυση
Μέγεθος Εικόνας

WXGA (1280X800)
≥ 40’’ – 300’’

Φωτεινότητα

≥ 3200 Ansi lumens

Ισχύς λάμπας

200W

Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001
Διάρκεια λάμπας

ΝΑΙ
≥ 10000 Ηrs

Συνδεσιμότητα

Επίπεδο θορύβου

Composite Video, HDMI,
S-Video, USB, VGA ,Wifi
Lan
≤ 37 Db

Διόρθωση Keyston (vertical & horizontal )

+-30μοίρες

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ΈΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 (20ppm)
(ΈΓΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ)

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE.
Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο μοντέλο της σειράς του, με ημερομηνία
πρώτης παραγωγής από το 2015 και έπειτα.
Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 10.000
φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά
φυλλάδια του κατασκευαστή.
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)

A6-Α3 τουλάχιστον

Μέγεθος πρωτοτύπων

Α5-Α3 τουλάχιστον

Ανάλυση αντιγραφής

≥ 600dpi

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass)
χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστη.
Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
Βάρος χαρτιού από κασέτες και Bypass

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥ 100 φύλλων
≥ 300gsm

Πολλαπλά φωτοαντίγραφα
Μνήμη

1-999
≥ 1,5GΒ
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Σκληρός δίσκος
Nα διαθέτει standard λειτουργίες ασφάλειας σκληρού δίσκου Data Overwrite για διαδοχικές
επανεγγραφές έπειτα από διαγραφή των δεδομένων του σκληρού δίσκου και HDD
Encryption για κρυπτογράφηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο.
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής

Χρόνος πρώτου αντιγράφου

Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης για αυτόματη σάρωση και
φωτοαντιγραφή διπλής όψης.
Χρόνος προθέρμανσης

≥ 250GB
ΝΑΙ

≥ 20 έγχρωμα και 20
ασπρόμαυρα αντίγραφα
Α4 το λεπτό
≤ 6 δευτερόλεπτα
(ασπρόμαυρο) ≤ 8
δευτερόλεπτα (έγχρωμο)
≥ 100 φύλλων
≤ 25 sec

Ταχύτητα επεξεργαστή

≥ 500MHz

Μεγάλη Έγχρωμη Οθόνη Αφής

≥ 9 ιντσών

Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)

≤0,8kWh/εβδομάδα

Να προσφέρεται με τη βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή.

ΝΑΙ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δικτυακός εκτυπωτής

ΝΑΙ

Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)

ΝΑΙ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης
Γλώσσες εκτύπωσης
Σύνδεση
Να διαθέτει τη δυνατότητα Wireless LAN για μελλοντική αναβάθμιση.

≥ 20 έγχρωμες και 20
ασπρόμαυρες εκτυπώσεις
Α4 το λεπτό
≥1.200x1.200dpi
Τουλάχιστον PCL5/6
Τουλάχιστον Gigabit
Ethernet 10/100/1000
ΝΑΙ

ΣΑΡΩΣΗ
Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής
Ταχύτητα σάρωσης

ΝΑΙ
≥ 50 ασπρόμαυρα και 50
έγχρωμα πρωτότυπα το
λεπτό
≥ 600dpi
Τουλάχιστον Scan to
folder/e-mail/USB
TIFF, JPEG, PDF

Ανάλυση σάρωσης
Λειτουργίες σάρωσης
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης

[6]
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Να διαθέτει Network Twain drivers

ΝΑΙ

Να προσφέρεται με 2 σετ τόνερ πλέον του πρώτου σετ αναλωσίμων για την αρχική
λειτουργία της μηχανής.

ΝΑΙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 (40ppm)
(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΦΑΞ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να
είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο μοντέλο της σειράς του, με ημερομηνία
πρώτης παραγωγής από το 2014 και έπειτα.
Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 10.000
φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά
φυλλάδια του κατασκευαστή.
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

A6-Α4 τουλάχιστον

Μέγεθος πρωτοτύπων

Α4 τουλάχιστον

Ανάλυση αντιγραφής

≥ 600dpi

Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) κασέτα τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass)
χωρητικότητας 500 φύλλων.
Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
Βάρος χαρτιού από κασέτες και Bypass

ΝΑΙ
≥ 100 φύλλων
≥ 160gsm

Πολλαπλά φωτοαντίγραφα

1-99

Μνήμη

≥ 2GΒ

Σκληρός δίσκος

≥ 250GB

Nα διαθέτει standard λειτουργίες ασφάλειας σκληρού δίσκου Data Overwrite για διαδοχικές
επανεγγραφές έπειτα από διαγραφή των δεδομένων του σκληρού δίσκου και HDD
Encryption για κρυπτογράφηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο.
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής
Χρόνος πρώτου αντιγράφου
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης (με αναστροφή ή μονού περάσματος) για
αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης.
Χρόνος προθέρμανσης

[7]

ΝΑΙ

≥ 40 αντίγραφα Α4 το
λεπτό
≤ 6 δευτερόλεπτα
≥ 50 φύλλων
≤ 25 sec
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Ταχύτητα επεξεργαστή

≥ 1,3GHz

Μεγάλη Έγχρωμη Οθόνη Αφής

≥ 10 ιντσών

Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)

≤1,8kWh/εβδομάδα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δικτυακός εκτυπωτής

ΝΑΙ

Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)

ΝΑΙ

Ταχύτητα εκτύπωσης

≥ 40 εκτυπώσεις Α4 το
λεπτό
≥1.200x1.200dpi

Ανάλυση εκτύπωσης
Γλώσσες εκτύπωσης
Σύνδεση
Να διαθέτει τη δυνατότητα Wireless LAN για μελλοντική αναβάθμιση.

Τουλάχιστον PCL5/6,
Adobe® PostScript® 3™
Τουλάχιστον Gigabit
Ethernet 10/100/1000
ΝΑΙ

ΣΑΡΩΣΗ
Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής

ΝΑΙ

Ταχύτητα σάρωσης

≥ 40 ασπρόμαυρα και 40
έγχρωμα πρωτότυπα το
λεπτό
≥ 600dpi
Τουλάχιστον Scan to
folder/e-mail/USB
TIFF, JPEG, PDF

Ανάλυση σάρωσης
Λειτουργίες σάρωσης
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης
Να διαθέτει Network Twain drivers

ΝΑΙ

FAX
Στάνταρ λειτουργία fax

ΝΑΙ

Ταχύτητα μετάδοσης

≤3

Ταχύτητα modem

έως 33,6kbps

Λειτουργίες fax
Να προσφέρεται με 2 τόνερ πλέον των πρώτων αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της
μηχανής.
Δικτυακός εκτυπωτής

[8]

Τουλάχιστον LAN Fax,
Internet Fax, IP Fax
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)

ΝΑΙ

Ταχύτητα εκτύπωσης
Ανάλυση εκτύπωσης
Γλώσσες εκτύπωσης
Σύνδεση
Να διαθέτει τη δυνατότητα Wireless LAN για μελλοντική αναβάθμιση.

≥ 40 εκτυπώσεις Α4 το
λεπτό
≥1.200x1.200dpi
Τουλάχιστον PCL5/6,
Adobe® PostScript® 3™
Τουλάχιστον Gigabit
Ethernet 10/100/1000
ΝΑΙ

ΣΑΡΩΣΗ
Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής

ΝΑΙ

Ταχύτητα σάρωσης

≥ 40 ασπρόμαυρα και 40
έγχρωμα πρωτότυπα το
λεπτό
≥ 600dpi

Ανάλυση σάρωσης
Λειτουργίες σάρωσης

Τουλάχιστον Scan to
folder/e-mail/USB
TIFF, JPEG, PDF
ΝΑΙ

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης
Να διαθέτει Network Twain drivers

FAX
Στάνταρ λειτουργία fax

ΝΑΙ

Ταχύτητα μετάδοσης

≤3

Ταχύτητα modem

έως 33,6kbps

Λειτουργίες fax
Να προσφέρεται με 2 τόνερ πλέον των πρώτων αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της
μηχανής.

Τουλάχιστον LAN Fax,
Internet Fax, IP Fax
ΝΑΙ

1 ΤΕΜΑΧΙO
Τύπος Σαρωτή
ADF
Οπτική Ανάλυση να είναι μεγαλύτερη των 400dpi και ο τύπος αισθητήρας σάρωσης vd είναι ΝΑΙ
τεχνολογίας ccd
Δυνατότητες σάρωσης
Μονής και Διπλής Όψης
Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης
Minimum: Α8
Maximum: Α3
Χωρητικότητα Τροφοδότη
≥300 σελίδες (Α4 80g/m)
Διασύνδεση (Interface)
Usb 3.1
Ταχύτητες σάρωσης Α4 color @300dpi
≥100ppm/200ipm

8. Scanner

[9]
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Βάθος χρώματος
Δυνατότητα σάρωσης χαρτιού Βάρους
Δυνατότητα σάρωσης μέσω Manual Feed Mode

Multi Feed Detection
Paper Protection
Daily duty cycle
Να έχει την δυνατότητα προσθήκης ειδικού εκτυπωτή οπισθογράφησης imprinterοι οποίος
θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος για έλεγχο λειτουργικότητας
Οδηγοί λειτουργίας
Πιστοποιήσεις
Λογισμικό Σάρωσης

Επιπλέον Λογισμικό

[10]

≥24bit
≤20g/m2 έως ≥413g/m2
Φακέλους με έγγραφα
εντός αυτών (επιστροφή
αλληλογραφίας)
Έγγραφα με
επισυναπτόμενες
φωτογραφίες
Διπλωμένα έγγραφα
Θυροκολλημένα έγγραφα
Με υπερήχους και μήκος
χαρτιού
Acoustic Paper Protection
30.000 σελίδες
ΝΑΙ
ISIS & TWAN
ENERGY STAR ,RoHS
Να περιλαμβάνει
ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό
σάρωσης του ιδίου
κατασκευαστη με
δυνατότητες αυτόματης
ονοματοδοσίας (Patch
code , barcode , blank
page balch Separation )
δημιουργίες searchable
PDF και barcode
recognition (Barcode ,
matrix code and zonal
OCR Indexing Included)
Να περιλαμβάνει
λογισμικό ώστε να είναι
εφικτή η κεντρική
διαχείριση των σαρωτών
από μια κεντρική
εφαρμογή για να :

ελέγχει την
κατάσταση
των
αναλωσίμων
τους

ελέγχει την
λειτουργική
κατάσταση
των σαρωτών

Κάνει firmware
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και drivers
update

Μπορεί
να
έχουν αυτοκόλλητη
ταινία

Μπορεί να είναι
σκονισμένες

Μπορεί
να
έχουν
σκισμένες
γωνίες

Μπορεί
σε
κάποιες επιταγές να
υπάρχουν
παραμένοντες
συρραφίδες

Κάποιες
επιταγές μπορεί να
είναι τσαλακωμένες

Φέρουν
σφραγίδες συνήθως
μπλέ χρώματος
Η
σάρωση
των
παραπάνω
εγγράφων θα πρέπει
να διεκπεραιώνεται
χωρίς
κανένα
πρόβλημα

Το μεγαλύτερο μέρος των προς σάρωση εγγράφων παρουσιάζουν τις εξής ιδιαιτερότητες :



Εγγύηση

[11]

Αν κατά την
διάρκεια
λειτουργίας του
σαρωτή
προκύψουν
προβλήματα
(ποιότητα και
ταχύτητα
σάρωσης) στην
σάρωσης των
παραπάνω
εγγράφων , τα
οποία οφείλονται
στις
προαναφερθείσες
ιδιαιτερότητες των
εγγράφων .
Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να
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αντικαταστήσει
των σαρωτή με
άλλο χωρίς
επιπλέον κόστος
για την ΥΔΕΑΠ . Ο
νέος σαρωτής θα
πρέπει να είναι
ιδίων ή ανώτερων
τεχνικών
προδιαγραφών
από τον ήδη
υπάρχοντα και
ταυτόχρονα θα
πρέπει να
απροβλημάτιστη
σάρωση των εν
λόγω εγγράφων
 3ετή από τον
κατασκευαστή η
οποία να
αποδεικνύεται από
επίσημα έγγραφα
του κατασκευαστή
–αντιπροσώπου ή
με κωδικό
επέκτασης
εγγύησης εάν
υπάρχει .

Ο προμηθευτής
θα πρέπει να
δεσμευτεί ότι
o Δεν θα υπάρξει
στο σύνολο της
προμήθειας
ούτε ένα
περιστατικό
Dead on Arrival
(DOA)
o Δεν θα υπάρξει
ούτε ένα
περιστατικό
καταστροφής
εγγράφου κατά
την σάρωση
στην διάρκεια
λειτουργίας του
εντός εγγύησης

[12]
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9. Οθόνη

(5 έτη)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ΤΕΜΑΧΙΑ
Υπολογιστή (Monitor)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Tύπος
Panel
Διαγώνιος
Ανάλυση
Αντίθεση
Ρυθμός Ανανέωσης
Τύπος Σύνδεσης

Curved
IPS
≥ 34’’
≥ 2560 x 1080
≥ 3000:1
≥ 60Hz
Display Port, HDMI, MHL,
VGA ή δεύτερο DP

------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ΤΕΜΑΧΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10. Φωτογραφική Μηχανή
Τύπος κάμερας
Διάθεση φακού
Παροχή τρίποδου

DSLR Kit
ΝΑΙ ≥ 18-135mm ιδίου
κατασκευαστή
ΝΑΙ

Παροχή βαλίτσας μεταφοράς

ΝΑΙ

Ανάλυση Megapixel

24,2 MP

Ενσωματωμένο φλάς

NAI

Σκόπευτρο viewfinder

NAI

Μέγεθος Οθόνης

3’’

Τύπος Αισθητήρα

CMOS

Μέγεθος Αισθητήρα

23.5 x 15.6 mm

Ευαισθησία Φωτός: Αυτόματη λειτουργία 100 έως 12.800 , μέγιστη επέκταση 25600, στην
εγγραφή βίντεο 100 έως 6400
Ειδικές λειτουργίες : Wifi, NFC, 19 σημεία εστίασης ,DIGIC επεξεργαστής 5.0 frames/sec,
exposure +/-5 EV, ISO έως 12800
Ανάλυση εικόνων
Ανάλυση Βίντεο

ΝΑΙ

≥ 6000 x 4000 pixels
≥ 1920 x 1080 pixels

Fps
HDMI
USB 2.0

≥ 60fps
NAI
NAI

[13]
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Τύποι κάρτας Μνήμης

SD, SDHC, SDXC

Παροχή κάρτας μνήμης SDXC 128 GB (class 10 - ταχύτητα ανάγνωσης ≥ 90ΜΒ/s )
pictBrigde

NAI
NAI

Εγγύηση

11. ΤV -

≥ 1 έτος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Monitor

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαγώνιος
Τύπος LED
Ευκρίνεια
Συχνότητα
Πλήθος HDMI
Άλλες Συνδέσεις

≥ 32’’
ΝΑΙ
Full HD 1920x1080
200 PQI
≥2
SCART, USB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Λοιπά Ηλεκτρονικά Είδη
Σκληρός δίσκος SSD 500 GB

3 ΤΕΜΑΧΙΑ

-Σύνδεση SATA 3
-Εγγύηση 5 έτη

Ενσύρματη Τηλεφωνική Συσκευή με οθόνη LCD & Δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας
καλούντος (CLIP)















Ανοικτή συνομιλία
Ελληνικό μενού
Λίστα 50 αναπάντητων κλήσεων
50 μνήμες ταχείας κλήσης
20 μνήμες ταχείας επανάκλησης
Αυτόματη επανάκληση
Επιλογέας κουδουνισμού (3 επίπεδα)
Ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού μεγαφώνου
Λειτουργία μικροδιακοπής βρόχου (flash)
Ηλεκτρονική αναμονή
Πλήκτρο πλοήγησης
Κλείδωμα πληκτρολογίου
Φραγή κλήσεων
Επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση

Ασύρματο Τηλέφωνο





4 ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Ελληνικό Μενού
Ανοιχτή Ακρόαση
Eco Mode
Αναγνώριση Κλήσης
Εγγύηση 1 χρόνου


Εξωτερικός σκληρός δίσκος 4ΤΒ με usb 3.0 Εγγύηση 3 έτη
Εξωτερικός σκληρός δίσκος 500GΒ με usb 3.0 Εγγύηση 3 έτη
Διαχειριστής καλωδίων με κλιπ (σπιράλ) μαύρο μήκους 2μέτρων
Πληκτρολόγια Η/Υ με Smart Card
Ποντίκια (mouse) ενσύρματα (Optical/Wired/USB) Εγγύηση 2 έτη

[14]

2 ΤΕΜΑΧΙΑ
4 ΤΕΜΑΧΙΑ
30 ΤΕΜΑΧΙΑ
30 ΤΕΜΑΧΙΑ
30 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΔΑ: 70Θ3465ΧΘ7-ΝΨ5

17PROC001699733 2017-07-14

Επέκταση ρεύματος - πολύμπριζου

3 ΤΕΜΑΧΙΑ

Πολύμπριζο ασφαλείας (προστασία υπέρτασης )6x με φίλτρο EMI/RFI 10Α 908J
Καλώδιο VGA (male/male) μήκος 3m μαύρο

10 ΤΕΜΑΧΙΑ
20 ΤΕΜΑΧΙΑ

Καλώδιο VGA to VGA (male/male) μήκος 10m μαύρο
Καλώδιο HDMI (male/male) μήκος 3m

2 ΤΕΜΑΧΙΑ
10 ΤΕΜΑΧΙΑ

Καλώδιο HDMI(male/male) μήκος 10m

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

Converter VGA+Audio to HDMI

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

USB επεκτάσεις (male/female) μήκος 3m

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

UPS (VI Line-Interactive – 850VA- 2 πρίζες AC )
 Συνδεσιμότητα USB
 Ισχύς 850VA
 Εγγύηση 2 έτη
USB memory flash 3.0 χωρητικότητας 8GB
USB memory flash 3.0 χωρητικότητας 128GB
Ethernet Switch 8port 10/100/1000 mbps
Οθόνη Προβολής Τοίχου – Οροφής Ηλεκτρική Με τηλεκοντρόλ (160 x 160 )
Hub box USB 2.0 x4
Άδεια Microsoft Windows 10 Home
Άδεια Microsoft office Home and Business 2016
Laser Pointer
Μπαταρίες ΑΑ
Μπαταρίες ΑΑΑ

35 ΤΕΜΑΧΙΑ




50 ΤΕΜΑΧΙΑ
3 ΤΕΜΑΧΙΑ
5 ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
10 ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
2 ΤΕΜΑΧΙΑ
25 ΤΕΜΑΧΙΑ
25 ΤΕΜΑΧΙΑ

Επισημαίνεται ότι στο συνολικό κόστος να προστεθεί το κόστος επισκευής ενός προτζέκτορα της Υπηρεσίας μας
μάρκας SONY μοντέλο VPL-DX120 (S/N: 7033404 319 S ) (αλλαγή λάμπας προβολέα).
Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί εντός των χώρων της Υπηρεσίας κατόπιν υποδείξεως
της Αναθέτουσας Αρχής, εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.
Επίσης θα απαιτηθεί και η μεταφορά – επανεγκατάσταση ήδη υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
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