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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Αρ. Διακήρυξης 40/2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για την
«Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μηχανών
γραφείου, μηχανημάτων κλιματισμού και
ηχητικών συστημάτων» με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής
Προϋπολογισμού Δαπάνης : 65.274,33 €
(συμπ. ΦΠΑ 24%)

19PROC005540500 2019-09-10
Περιεχόμενα
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ......................................................................................................................................................... 2
1.

ΑΝΑΘΕΤΌΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΌ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.......................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ..................................................................................................................................4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉΣΉ...................................................................................................................5
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ...........................................................6
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.................................................................................................................................................7
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ..............................................................................9
ΔΉΜΟΣΙΟΤΉΤΑ..................................................................................................................................................... 9
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΉΣ..................................................................................................10

ΓΕΝΙΚΌΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΙ ΌΡΌΙ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗΣ........................................................................................................ 11
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ........................................................................................................................................11
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης...............................................................................................................................11
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης................................................................................11
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων................................................................................................................................11
2.1.4 Γλώσσα.........................................................................................................................................................12
2.1.5 Εγγυήσεις.....................................................................................................................................................12
2.2
ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ.........................................................................................13
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής..................................................................................................................................13
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής...................................................................................................................................13
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού......................................................................................................................................14
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.......................................................................18
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια............................................................................................18
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.........................................................................................................18
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης..........................................19
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων....................................................................................................................19
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής......................................................................................................19
2.2.9.1
2.2.9.2

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.................................................................................19
Αποδεικτικά μέσα...............................................................................................................................................20

2.3
ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΉΣ............................................................................................................................................24
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης.......................................................................................................................................24
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΉ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ................................................................................................................24
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.............................................................................................................24
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.................................................................................................24
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»..............................................26
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών...............................................................................................................................................................28
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών...................................................................................................................28
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.....................................................................................................................29
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ ΠΡΌΣΦΌΡΩΝ...................................................................................30
3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΉ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ...........................................................................................................30
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.....................................................................................................30
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών..............................................................................................................................30
3.2
ΠΡΟΣΚΛΉΣΉ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΚΑ ΠΡΟΣΏΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...................32
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΏΣΉ - ΣΥΝΑΨΉ ΣΥΜΒΑΣΉΣ.........................................................................................................................33
3.4
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΏΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.................................................................................34
3.5
ΜΑΤΑΙΏΣΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ........................................................................................................................................35

4.

ΌΡΌΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................................... 36
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ (ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉΣ).......................................................................................................36
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ....................................................................................................36
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ............................................................................................................................36
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.....................................................................................................................................................37
ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΉ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΉΣ......................................................................................................37
Σελίδα 2

19PROC005540500 2019-09-10
4.6
5.

ΕΙΔΙΚΌΙ ΌΡΌΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ....................................................................................................... 39
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΉΣ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ.......................................................................................................37

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΉΡΏΜΉΣ............................................................................................................................................39
ΚΉΡΥΞΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ................................................................................................39
ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ ΤΏΝ ΣΥΜΒΑΣΕΏΝ.....................................................................40
ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΛΥΣΉ ΔΙΑΦΟΡΏΝ..............................................................................................................................40

ΕΙΔΙΚΌΙ ΌΡΌΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ................................................................................................................................ 42
6.1
6.2
6.3
6.5

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΉΣ ΥΛΙΚΏΝ.................................................................................................................................42
ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΛΙΚΏΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΥΛΙΚΏΝ....................................................................................42
ΑΠΟΡΡΙΨΉ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ...................................................................................................43
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΙΜΉΣ.....................................................................................................................................44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...................................................................................................................................................... 45
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Ι – ΤΕΥΔ..................................................................................................................................................45
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ..........................................45
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ......................................................................................45
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙV – ΤΥΠΟΠΟΙΉΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΥΓΉΣ (Π.Δ. 39/2017)......................................................45
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ...........................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΌΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΌΔΕΙΚΤΗΣ.
& ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΌΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΌΔΕΙΚΤΗΣ.
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ...............Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Σελίδα 3

19PROC005540500 2019-09-10
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

1
2
3

4

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα1
Κωδικός ΝUTS2
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες3 για τους όρους της
διακήρυξης
Αρμόδιος για πληροφορίες για τις τεχνικές
προδιαγραφές

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
546 36
ΕΛΛΑΔΑ
EL522
2313 317757
2313 316119
v.tricha@thessaloniki.gr
Βασιλική Τριχά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) 4

www.thessaloniki.gr
www.thessaloniki.gr

1) Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και
Δικτύων:
Δ. Μητσηνάκης 2313 318 302
2) Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων :
Αδ. Ρώτας 2313 318 446
3) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας:
Κ. Ευδωρίδης 2313 318 260
4)Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Δημάρχου: Σ. Λέφα 2313 317 900
5) Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων: Ειρ.
Σιούμη 2313 317 105
6) Δ/νση Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων: Π.
Τσιούκα 2313 317 796
7) Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων: Φ.
Μόσχου 2313 318 589
8) Δ/νση Βαφοπουλείου & Πνευματικών
Ιδρυμάτων : Μ. Νικολακάρου 2310 425 800
9)Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων:
Ελ. Κεφαλά 2313 318 295

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.)6.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».
Στοιχεία Επικοινωνίας 8
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 9
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Τον δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr
γ)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (τακτικός
διαγωνισμός) .
Χρηματοδότηση της σύμβασης10
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η πηγή χρηματοδότησης
για τη Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων και το Αυτοτελές Τμήμα Κοιμητηρίων είναι τα
ανταποδοτικά έσοδα, ενώ για τις υπόλοιπες Υπηρεσίες είναι ίδιοι πόροι.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό των 65.274,33 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.:
1) Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Κ.Α. 20/7135.02.01 «Προμήθεια ειδών Ηλεκτρονικού και
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού», 3.496,80 €
2) Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων, Κ.Α. 30/7133.02.01 «Προμήθεια σκευών, ηλεκτρικών συσκευών,
μηχ/των κλιματισμού», 39.999,99 €
3) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Κ.Α. 10/7135.02.01 ««Προμήθεια ειδών Ηλεκτρονικού και
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού», 2.480,00 €
4)Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, Κ.Α. 10/7133.02.01 «Προμήθεια σκευών,
ηλεκτρικών συσκευών, μηχ/των κλιματισμού», 1.550,00 €

5

6

7

8
9

10

Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του
άρθρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
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5) Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Κ.Α. 10/7133.02.01 «Προμήθεια σκευών, ηλεκτρικών συσκευών,
μηχ/των κλιματισμού», 347,20 €
6) Δ/νση Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων:
α) Α’ Δημοτική Κοινότητα, Κ.Α. 10/7133.03.70 «προμήθεια μηχανών γραφείου και φωτοτυπικών
μηχανημάτων Α’ Δημ. Κοινότητας» 499,72 €
β) Β’ Δημοτική Κοινότητα, Κ.Α. 10/7133.03.71 «προμήθεια μηχανών γραφείου και φωτοτυπικών
μηχανημάτων Β’ Δημ. Κοινότητας» 499,72 € και Κ.Α. 10/7133.02.71 «προμήθεια σκευών, ηλεκτρικών
συσκευών Μηχ/των κλιματισμού» Β’ Δημ. Κοινότητας», 992,00 €
γ) Γ’ Δημοτική Κοινότητα, Κ.Α. 10/7133.03.72 «προμήθεια μηχανών γραφείου και φωτοτυπικών
μηχανημάτων Γ’ Δημ. Κοινότητας» 555,52 € και Κ.Α. 10/7135.02.72 «προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού – μηχ/των Γ’ Δημ. Κοινότητας», 180,46 €
δ) Δ’ Δημοτική Κοινότητα, Κ.Α. 10/7133.03.73 «προμήθεια μηχανών γραφείου και φωτοτυπικών
μηχανημάτων Δ’ Δημ. Κοινότητας» 199,64 €
ε) Ε’ Δημοτική Κοινότητα, Κ.Α. 10/7133.03.74 «προμήθεια μηχανών γραφείου και φωτοτυπικών
μηχανημάτων Ε’ Δημ. Κοινότητας» 499,72 €
στ) Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, Κ.Α. 10/7133.03.75 «προμήθεια μηχανών γραφείου και φωτοτυπικών
μηχανημάτων Ε’ Δημ. Κοινότητας» 499,72 €
7) Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων, Κ.Α. 7135.02.01 ««προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού – μηχ/των», 4.158,80 €
8) Δ/νση Βαφοπουλείου & Πνευματικών Ιδρυμάτων , Κ.Α. 7133.02.01 «προμήθεια σκευών, ηλεκτρικών
συσκευών Μηχ/των κλιματισμού», 550,00 € και Κ.Α. 15/7135.02.01 «προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού – μηχ/των», 1.325,04 €
9) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων, Κ.Α. 45/7133.03.01 «προμήθεια μηχανών γραφείου και
φωτοτυπικών μηχανημάτων», 7.440,00 €

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μηχανών γραφείου, μηχανημάτων
κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού Δαπάνης : 65.274,33 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24,
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 31730000-2 «Ηλεκτροτεχνικός Εξοπλισμός»
Προσφορές υποβάλλονται ανά Τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για ένα ή περισσότερα ή όλα τα Τμήματα 11.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 65.274,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 52.640,59 €, ΦΠΑ: 12.633,74 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της
στο ΚΗΜΔΗΣ σε εξήντα (60) ημέρες.
Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες των
αντίστοιχων Υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται στην παρούσα διακήρυξη, και θα υποδειχτεί από
αυτές.

11

Ή Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και
πόσα συγκεκριμένα ή για όλα τα τμήματα)
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙ της παρούσας διακήρυξης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 12
της τιμής. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως 13:
του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4608/2019 (Α΄66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4609/2019 (Α΄ 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4555/2018 (Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
του ν. 4314/2014 (Α' 265) 14, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του Π.Δ. 39/2017 (Α' 64/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23-5-2017 Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,15

12
13

14
15

Άρθρο 86 ν.4412/2016
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
του ν. 3852/2010 (Α' 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3463/2006 (Α' 114/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω,
την υπ΄αριθμ. 2634/30712/318/13-03-2018 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων
Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 9264/80261/835/24-07-2018 Απόφαση Δημάρχου για την
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου,
τις κάτωθι υπ΄ αριθ. Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης:
901/18-3-2019 Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, 1347/28-5-2019 Δ/νσης Κατασκευών και
Συντηρήσεων, 1475/26-6-2019 Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, 911/18-3-2019 Αυτοτελούς
Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, 1403/7-6-2019 Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων, 1361/30-5-2019, 1356/29-5-2019, 1123/30-4-2019, 1344/28-5-2019, 1287/22-5-2019,
1423/11-6-2019, 1404/7-6-20191345/28-5-2019 Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, 966/2-4-2019
Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων, 942/26-3-2019 και 941/26-3-2019 Δ/νσης Βαφοπουλείου &
Πνευματικών Ιδρυμάτων, 943/26-3-2019 Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, με τις οποίες
εγκρίνεται η συνολική δαπάνη ποσού 65.274,33 € και διατίθενται πιστώσεις συνολικού ποσού 65.274,33 €
σε βάρος των Κ.Α 7133.03.01, 7133.02.01, 7135.02.01, 7133.03.75, 7133.03.74, 7133.03.73, 7135.02.72,
7133.03.72, 7133.03.71, 7133.02.71, 7133.03.70, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2019,
την υπ’ αριθ. 442/21-8-2019 A.O.E. (ΑΔΑ: 6ΕΘΣΩΡ5-665) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία: α) καταρτίστηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
β) συγκροτήθηκε η επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού,
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1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/09/2019 και ώρα 15:00.16.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 3-10-2019 και ώρα 10:00

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 17

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 18.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.19: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 79232.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

20 21 22

, σύμφωνα

«ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» στις 11/9/2019 &
«ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» στις 13-9-2019
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.thessaloniki.gr στην διαδρομή : www.thessaloniki.gr ► Θέλω από το Δήμο ► Θέλω να
ενημερωθώ (Αναδυόμενο Menu) ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (ΑΝΑΔΥΌΜΕΝΟ MENU) ► ΣΩΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 23.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
16

17

18
19
20

21

22

23

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Ή ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Ή παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ώστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
Ή υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1 η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016
Ή υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Ή δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της
διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
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εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους24 ,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

24

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης 25 είναι τα ακόλουθα:
1. η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΙΙ - Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Τυποποιημένο Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής
6. Συμπληρωματικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές παρέχονται σύμφωνα με το 1.1 «Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής» της παρούσας
Διακήρυξης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr26.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο27. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.

25

26

27

Ώς «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΉΔΉΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών28.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)29. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 30
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.31
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα32.
2.1.5 Εγγυήσεις33
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
του Ν. 4364/2016 (Α΄ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

28
29

30
31

32
33

Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Ή επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 του ν. 4605/2019 (Α 52).
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171) και με το
άρθρο 43 παρ. 7αβ του ν. 4605/2019 (Α 52).
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 34, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 35
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 36 για την υποβολή προσφοράς37.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 38

34
35

36
37

38

Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A. A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής39
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 40, το ποσό της οποίας
υπολογίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ 24% 41.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201642.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού43
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 44 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 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

39

40

41

42

43
44

Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 5 του ν. 4605/2019 (Α
52).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 5 του ν. 4605/2019 (Α 52).
Ή εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1
άρθρου 72 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 5 του ν. 4605/2019 (Α 52).
Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και
με το άρθρο 43 παρ. 5 του ν. 4605/2019 (Α 52).
Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) 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),
δ) 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,
ε) 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),
στ) 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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου45.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 46
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
45

46

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους47.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 48
2.2.3.3. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.
2.2.3.4. Αποκλείεται49 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 50,
(β) εάν 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. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 51,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) 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,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν 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,
47

48
49

50

51

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Ή αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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(ζ) εάν 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 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε
ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 52
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.53
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)54 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 55.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

52
53

54
55

Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω
εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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Κριτήρια Επιλογής56
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας57
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού58.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια59
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ

56

57
58
59

Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΏΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα60
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης61
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς62. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους,
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 63.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται υποχρεωτικά και από τους τρίτους φορείς στους οποίους στηρίζεται ο
συμμετέχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 αλλά και την κατευθυντήρια οδηγία 23 της
ΕΑΑΔΗΣΥ.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 64.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

60
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Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΏΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Ή απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
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Το ΤΕΥΔ 65 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές μέσω του eΤΕΥΔ της ιστοσελίδας της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.promitheus.gov.gr)και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ είναι
αναρτημένο σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.thessaloniki.gr του Δήμου
Θεσσαλονίκης) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών (άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019) ή
αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 56 παρ. 1 του ν. 4609/2019).
Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων
με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η A.A. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση].
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 66
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα67
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201668.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)69.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.470.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
65

66
67

68
69
70

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις
Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 του ν. 4605/2019 (Α 52).
Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά
μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8
της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών
φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Ή αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
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πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 71.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 72:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί εως τρείς (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. 73
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.274 και 2.2.3.475 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου
οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
71
72

73

74

75

Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται
η ακρίβειά τους (Πρβλ άρθρο 80 παρ. 13 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 του ν. 4605/2019 (Α 52).
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του
ν. 4605/2019.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού .
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κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων76.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 80 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 του ν. 4605/2019,
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (άρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με
το άρθρο 43 παρ. 46 του ν. 4605/2019).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 ν. 4412/2016.
δ) ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.
και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.77
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
76
77

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet .
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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Β.3. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.78
Β.4. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.79
Β.5. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.80
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 81 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
78

79

80

81

Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 82
Γ. Ισχύς αποδεικτικών μέσων
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την
παράγραφο 1 του άρθρου 73 (ποινικό μητρώο), την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73
(πιστοποιητικό ΣΕΠΕ) και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 (πιστοποιητικά μη
εκκαθάρισης, μη πτώχευσης κλπ.) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β)
τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 (φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους (*), άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 (πιστοποιητικό επιμελητηρίου –
πιστοποιητικό μητρώου), τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και
τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων
εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι
ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι
υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών (άρθρο 80 παρ. 12 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 ν. 4605/2019).
(*)

Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται
από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως
πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί
ανάδοχοι.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης83
Κριτήριο ανάθεσης84 της Σύμβασης85 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής86.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα II της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
82

83

84

85

86

Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Ή ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΏΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
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εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής87.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 88.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται
ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . 89
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της 90.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα91, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

87

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
89
Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
90
Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
91
Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
88

Σελίδα 25

19PROC005540500 2019-09-10
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Oι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος
με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 92 παρ. 7
ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 ν. 4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 2-3 του ν.
4609/2019).
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης,(άρθρο 92 παρ. 8 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το
άρθρο 43 παρ. 8 ν. 4605/2019 και με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019).
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας92.

92

Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν93:
α) το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ..), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
Διακήρυξης (Παράρτημα Ι)
α. Πληροφορίες που αφορούν τη σύνταξη και υποβολή του ΤΕΥΔ, στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, παρέχονται στις εξής ηλεκτρονικές πύλες :


https://espdint.eprocurement .gov.gr/



http://www.promitheus.gov.gr στο νέο σχετικό μενού « Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες
eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ»

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΤΕΥΔ
όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη υπογεγραμμένο
κατά τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και στη διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΤΕΥΔ, προτείνεται:
Να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου XML. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΤΕΥΔ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
και συγκεκριμένα από το πεδίο «Τηλεφόρτωση εγγράφου» το οποίο προκύπτει από την επιλογή
«Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ», παράγουν την απάντηση τους σε αρχείο τύπου PDF, το
οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους προκειμένου να το εκτυπώσουν
και να το υπογράψουν.
Σημείωση: Το αρχείο που επιλέγεται στο στάδιο της τηλεφόρτωσης είναι το αρχείο τύπου .xml
Να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές αρχείο τύπου PDF. Στην συγκεκριμένη
περίπτωση μετά από την εκτύπωση του αναρτημένου αρχείου PDF δημιουργούν την απάντηση τους
χειρόγραφα στο εκτυπωμένο αρχείο το οποίο και υπογράφουν.
Να προσφεύγουν απ’ ευθείας σε μία υπηρεσία eΤΕΥΔ και να δημιουργούν το ΤΕΥΔ από την αρχή. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν με ευθύνη τους τις σχετικές
απαντήσεις σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της
Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
93

Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα94 95.
Επιπρόσθετα η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1985 με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι αποδέχεται τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» όπως αυτές
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης και δεσμεύεται στην υλοποίησή τους
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα κατατεθούν θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και θα φέρουν ημερομηνία
σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν 96.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 97.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή 98 στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Σημείωση: Οι οικονομικοί φορείς, εκτός της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, θα καταθέσουν
υποχρεωτικά ψηφιακά υπογεγραμμένο και το έντυπο «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» Παράρτημα ΙΙΙ
της παρούσης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 99
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
94
95

96
97
98
99

Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 33 του ν. 4608/2019 (Α 66).
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προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι (άρθρο 97 παρ. 4 ν. 4412/2016 όπως
προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3 ν. 4608/2019).
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών100
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 101
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

100
101

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16, όπως έχουν τροποποιηθεί με το
άρθρο 43 του ν. 4605/2019 (Α 52), το άρθρο 33 παρ. 3-4 του ν. 4608/2019 (Α 66) και το άρθρο 56 του ν. 4609/2019 (Α 67).
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών102
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 4η [103] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, ήτοι στις 3/10/2019 και ώρα 10:00


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας,
αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των
διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των σταδίων της ανοικτής διαδικασίας.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου104.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
102

103

104

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 10 του ν. 4605/2019 (Α 52) και ΥΑ 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την
παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
2.4.3.1 της παρούσας.
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών
προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους,
την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα
αρχή105 προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές 106.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων107 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο των πρακτικών με επιμέλεια
αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων (άρθρο 221Α ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε
με το άρθρο 43 παρ. 28 ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019).
1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο
τους εντός των κάτωθι προθεσμιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. β) Όταν κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής και δεν
προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια
μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά
υποβολής ή κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες
ημέρες. γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. δ) Η αξιολόγηση
των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. ε) Η αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. στ) Η αξιολόγηση των
ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις
περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από
την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.
105
106
107

μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΉΔΉΣ
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ.
εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και το άρθρο 43 παρ.
10 του ν. 4605/2019 (Α 52) και το άρθρο 33 παρ. 4 ν. 4608/2019 (Α 66).
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3. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή
συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε συμβάσεις
προϋπολογισμού άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συμβάσεις που ο όγκος των
δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να
παρατείνονται έως και το εξαπλάσιο των παραπάνω προθεσμιών.
4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράφου 1 και 2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της
διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδί δεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς 108.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου109 - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών 110 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 111 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή και θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής προσφοράς όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο
κατά το άρθρο 103 του ν. 4412/2016, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 5035/28-9-2018 έγγραφο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 112
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η
αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
108

109
110

111

Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του άρθρου 33 του
ν.4608/2019.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 του ν. 4605/2019 (Α 52)
Εντός δέκα (10) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12
του ν. 4605/2019. Ή εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών
μέσων.
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 και με το άρθρο
43 παρ. 12 του ν. 4605/2019 (Α 52)

.
112

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.
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προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας
(άρθρο 103 παρ. 2 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 ν. 4605/2019).
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ , ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του113.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 43 ν. 4605/2019 και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 ν.
4605/2019, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 372 ν. 4412/2019,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1, στην
113

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του
άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 114
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 115 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 105 του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13δ ν. 4605/2019).

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 116 η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά, για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 361 παρ.1 περ.γ΄ Ν.4412/2016).
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης 117.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 118 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 119.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και
στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

114

115
116
117
118
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Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017 και με το άρθρο 43
παρ. 13 του ν. 4605/2019 (Α 52).
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

Σελίδα 34

19PROC005540500 2019-09-10
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα
επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της αναθέτουσας αρχής, κατατίθενται μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής (παρ. 42 άρθρου 43 του
Ν. 4605/2019).
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής120.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ121.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019 (Α 52).
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά122.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

120

121

122

Ή διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019 (Α 52)
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019
(Α 52)
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 123
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της
σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρ θρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την
υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .124

123
124

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας125. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ.
β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016126 127

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης128

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

125
126

127

128

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017, με το άρθρο 43 παρ. 27 του ν. 4605/2019 και με το άρθρο 33 παρ. 7 ν. 4608/2019 (Α
66).
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 129, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016130.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)131.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 132 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1.1 – 6.1.2 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

129
130

131

132

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να του επιβληθεί ο προ βλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο133 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που πα ραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,
για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 134

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 208 (Παραλαβή υλι κών), 207 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 218 (Ποινικές ρήτρες), 219 (Παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών)
και 220 (Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχε τικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης
που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 135

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 136. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη

133
134

135

136

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και προστέθηκε το άρθρο 205Α «Δικαστική Επίλυση Διαφορών», με το
άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 6 του ν. 4609/2019
Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε και
προστέθηκε το άρθρο 205Α «Δικαστική Επίλυση Διαφορών», με το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 56 παρ. 6 του ν. 4609/2019
Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6.

6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, μπορεί να
πραγματοποιηθεί, είτε στο σύνολό της είτε τμηματικά.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 137 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
137

Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 27 του ν. 4605/2019: “Για την
παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Το όργανο
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς,
λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη
σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων
των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται
δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου
208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 138

6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

138

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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6.5

Αναπροσαρμογή τιμής139

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

Θεσσαλονίκη, ___/___/2019
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

139

Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

–

ΟΡΟΙ

&

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τυποποιημένο Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής (Π.Δ. 39/2017)
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
998082845

www.thessaloniki.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 1
54640
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ
2313317537
2313316119

v.tricha@thessaloniki.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μηχανών γραφείου,
μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων
Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός τακτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών,
μηχανών γραφείου, μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
προϋπολογισμού δαπάνης 65.274,33 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
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
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
0

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Ο οικονομικός φορέας έχει 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;
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Ο οικονομικός φορέας έχει 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;
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

10

19PROC005540500
2019-09-10
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ
& ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προμήθειας Φωτογραφικών Μηχανών για τις ανάγκες αποτύπωσης των Τεχνικών
έργων
της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Για να είναι δυνατή η συγκρότηση φωτογραφικού αρχείου των Τεχνικών έργων της
Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, είναι απαραίτητη η προμήθεια δέκα
(10) φωτογραφικών μηχανών διαφορετικών δυνατοτήτων που θα διανεμηθούν στα
Τμήματα της Διεύθυνσης που εκτελούν αυτοψίες. Οι μηχανές αυτές θα
χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση της κατάστασης προβληματικών στοιχείων
τεχνικών έργων μετά από πληροφόρηση ή καταγγελία, την καταγραφή ενδιάμεσων
φάσεων των εκτελούμενων έργων για την καταχώρηση πληροφοριών που ενδέχεται να
αναζητηθούν στο μέλλον και την απεικόνιση της κατάστασης που προέκυψε μετά την
υλοποίηση του έργου ή την θεραπεία της βλάβης.
Οι φωτογραφικές μηχανές που απαιτούνται χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες,
συγκεκριμένα:
Α.

Φωτογραφικές μηχανές compact, ελαφρές, με άνετη μεταφορά και εύκολο

χειρισμό που θα ενισχύεται από αυτοματισμούς, αποτυπώσεις υψηλής ανάλυσης που
θα μεγεθύνονται διατηρώντας πολύ καλό επίπεδο ευκρίνειας. Είναι οι μηχανές γενικών
καθηκόντων που δεν απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία από τον χρήστη. Τεμάχια 3.
Β.

Φωτογραφικές μηχανές compact, ελαφρές, με άνετη μεταφορά και εύκολο

χειρισμό. Οι δυνατότητες τους ως προς την ανάλυση και το zoom θα υπολείπονται
αυτών της κατηγορίας (Α) διατηρώντας όμως πολύ καλό επίπεδο ευκρίνειας. Το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των μηχανών θα είναι η αντοχή τους στους
κραδασμούς, την σκόνη και την παρουσία υγρασίας ή νερού. Είναι οι μηχανές που δεν
απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία από τον χρήστη και θα χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον
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με έντονη παρουσία σκόνης, υγρασίας ή και νερού εφόσον είναι όχι απλά αυξημένης
στεγανότητας αλλά υποβρύχιες. Τεμάχια 2.
Γ.

Φωτογραφικές μηχανές μικρού μεγέθους αλλά με ισχυρό zoom, δυνατότητα

πανοραμικής λήψης και υψηλή ανάλυση για πολύ καλό επίπεδο ποιότητας
φωτογραφικής αποτύπωσης που θα μεγεθύνεται διατηρώντας πολύ καλό επίπεδο
ευκρίνειας. Είναι μηχανές που διαθέτουν αυτοματισμούς που θα διευκολύνουν τον μη
έμπειρο χρήστη αλλά και στοιχεία χειροκίνητων ρυθμίσεων για τους πιο έμπειρους.
Τεμάχια 3.
Δ.

Φωτογραφικές μηχανές υψηλών επιδόσεων με αισθητήρα MOS και

δυνατότητα επιλογής αναλογιών πλευρών συμπεριλαμβανομένης της 16:9 (ευρεία
γωνία). Δυνατότητα χειροκίνητων ρυθμίσεων διαφράγματος και ταχύτητας και
εξαιρετικό επίπεδο ποιότητας φωτογραφικής αποτύπωσης. Τεμάχια 2.
Όλες οι μηχανές θα συνοδεύονται από:
Λουράκι και θήκη ή τσάντα μεταφοράς, επαναφορτιζόμενη μπαταρία και
μετασχηματιστή φόρτισης.
Καλώδιο σύνδεσης USB, κάρτα πρόσθετης μνήμης και Εγχειρίδιο Χρήσης στα
Ελληνικά.
Εγγύηση κατασκευαστή ενός ή δύο ετών κατά περίπτωση.
Αναλυτικά, απαιτούνται:

1.

Τρείς (3) φωτογραφικές μηχανές τύπου Nikon Coolpix A 100, συμπαγείς,

ελαφρές, εύχρηστες, με αποτυπώσεις υψηλής ανάλυσης, που θα μεγεθύνονται
διατηρώντας καλό επίπεδο ευκρίνειας. Χρώμα ασημί ή μαύρο.
Τα χαρακτηριστικά των μηχανών αυτών δεν θα υπολείπονται των παρακάτω:
Γενικά:

Ανάλυση τουλάχιστον 20 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 5x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 2,7’’
Autofocus
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Αισθητήρας: Τύπου CCD με μέγεθος 1/2.3-in
Επιλογές ISO: 80-1600, ISO 3200 (available when using Auto mode)
Φακός:

Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.2 - 6.5
Focal Length Range: 4.6 - 23 mm
Focal Length Range (35 mm equivalent): 26 - 130 mm
Focus Range [W]:50cm - infinity, [T]: 80cm - infinity, [Macro}: 10cm infinity

Εικόνα:

Ανάλυση Εικόνων: 5152 x 3864 pixels
Format εικόνας: JPEG
Format Video: AVI

Σύνδεση, Μνήμη:

Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 25 ΜΒ

Δυνατότητα υποδοχής καρτών SD, SDHC, SDXC
Σύνδεση: USB
Μπαταρία:

Li-ion με διάρκεια τουλάχιστον 250 φωτογραφίες

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:









Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής
Θήκη μεταφοράς ανθεκτική, συμβατή με compact, από ύφασμα ή πλαστικό με
φερμουάρ και κρίκο.
Μπαταρία ιόντων λιθίου επαναφορτιζόμενη
Μετασχηματιστή φόρτισης της μπαταρίας
Καλώδιο σύνδεσης USB
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 16 GB Class 10 UHS-1 (90Mb/s)
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες του
ξενόγλωσσου πρωτοτύπου.
Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

2.

Δύο (2) φωτογραφικές μηχανές τύπου Nikon Coolpix W 100, συμπαγείς,

ελαφρές, εύχρηστες, με αποτυπώσεις υψηλής ανάλυσης που θα μεγεθύνονται
διατηρώντας καλό επίπεδο ευκρίνειας. Χρώμα κατά προτίμηση ασημί ή λευκό.
Οι μηχανές αυτές θα είναι αδιάβροχες και ανθεκτικές στην σκόνη και στις πτώσεις
και τα χαρακτηριστικά τους δεν θα υπολείπονται των παρακάτω:
Γενικά:

Ανάλυση τουλάχιστον 13 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 3x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.
Σταθεροποίηση εικόνας
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Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 2,7’’
Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CMOS με μέγεθος 1/3.1-in
Επιλογές ISO: Auto, 125, 200, 400, 800, 1600
Φακός:

Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.3 - 5.9
Focal Length Range: 4.1 – 12.3 mm
Focal Length Range (35 mm equivalent): 30 - 90 mm

Εικόνα:

Ανάλυση Εικόνων: 4160 x 3120 pixels
Format εικόνας: JPEG

Video

Format: MP4
Ανάλυση: 1920x1080 pixels
FPS: 30

Σύνδεση, Μνήμη:

Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 21 ΜΒ

Δυνατότητα υποδοχής καρτών SD, SDHC, SDXC
Συνδέσεις: USB / Wi Fi / HDMI
Μπαταρία:

Li-ion με διάρκεια πάνω από 220 φωτογραφίες

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:









Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής
Θήκη μεταφοράς ανθεκτική, συμβατή με compact, από ύφασμα ή πλαστικό με
φερμουάρ και κρίκο.
Μπαταρία ιόντων λιθίου επαναφορτιζόμενη
Μετασχηματιστή φόρτισης της μπαταρίας
Καλώδιο σύνδεσης USB
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 16 GB Class 10 UHS-1 (90Mb/s)
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες του
ξενόγλωσσου πρωτοτύπου.
Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

3.

Τρείς (3) φωτογραφικές μηχανές τύπου Sony Cyber-shot H300 με ισχυρό

zoom, δυνατότητα πανοραμικής λήψης και υψηλή ανάλυση για πολύ καλό επίπεδο
ποιότητας φωτογραφικής αποτύπωσης που θα μεγεθύνεται διατηρώντας πολύ καλό
επίπεδο ευκρίνειας. Τα χαρακτηριστικά τους δεν θα υπολείπονται των παρακάτω:
Γενικά:

Ανάλυση τουλάχιστον 20 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 35x.
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Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 70x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 3,0’’
Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CCD με μέγεθος 1/2.3-in
Επιλογές ISO: Auto / 80/100/200/400/800/1600/3200
Φακός:

Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.0 – 8.9
Focal Length Range: 4.5 – 157.5 mm
Focal Length Range (35 mm equivalent): 27.2 - 954 mm
Focus Range W: Approx. 1cm(0.03') to infinity, T:Approx.150cm(4.92')
to infinity.

Εικόνα:

Ανάλυση Εικόνων: 5152 x 3864 pixels
Format εικόνας: JPEG

Video

Format: MP4
Ανάλυση: 1280x720 pixels
FPS: 30

Σύνδεση, Μνήμη:

Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 56 ΜΒ

Δυνατότητα υποδοχής καρτών Micro SD/SDHC/SDXC, MS Micro
(Mark2), MS micro, MS XC-HG
Duo, SD/SDHC/SDXC, MS Pro HG Pro, MS Pro Duo, MS Duo
Σύνδεση USB
Μπαταρία:

ΑΑ

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:









Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής, ιμάντα ώμου, κάλυμμα φακού.
Τσάντα μεταφοράς ανθεκτική με εσωτερική επένδυση βελούδου, τσέπες,
ιμάντα ώμου και κλεισίματα με φερμουάρ.
4 Μπαταρίες ΑΑ επαναφορτιζόμενες.
Φορτιστής μπαταριών ΑΑ 4 θέσεων.
Καλώδιο σύνδεσης USB
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 32 GB Class 10 UHS-1 (90Mb/s)
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες του
ξενόγλωσσου πρωτοτύπου.
Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους
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4.

Δύο (2) φωτογραφικές μηχανές τύπου Panasonic Lumix DMC-LX100,

υψηλών επιδόσεων με αισθητήρα MOS και δυνατότητα επιλογής αναλογιών πλευρών
συμπεριλαμβανομένης της 16:9 (ευρεία γωνία). Δυνατότητα χειροκίνητων ρυθμίσεων
διαφράγματος και ταχύτητας και εξαιρετικό επίπεδο ποιότητας φωτογραφικής
αποτύπωσης.
Τα χαρακτηριστικά τους δεν θα υπολείπονται των παρακάτω:
Γενικά:

Ανάλυση τουλάχιστον 12.8 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 3.1x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 3,0’’
Σκόπευτρο
Autofocus

Αισθητήρας: Τύπου CMOS με μέγεθος 4/3
Επιλογές ISO: 100 (Extended ISO) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/
6400 / 12800 / 25600
Φακός:

Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 1.7 – 2.8
Focal Length Range: 10.9 – 34 mm
Focal Length Range (35 mm equivalent): 24 - 75 mm

Εικόνα:

Ανάλυση Εικόνων: 4112 x 3088 pixels
Format εικόνας: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW

Video

Format: MP4
Ανάλυση: 3840x2160 pixels
FPS: 25
Εγγραφή: 4Κ

Σύνδεση, Μνήμη:

Δυνατότητα υποδοχής καρτών SD/SDHC/SDXC

Σύνδεση: HDMI, USB, WiFi
Μπαταρία:

Li-ion με διάρκεια τουλάχιστον 350 φωτογραφίες

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:



Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής
Τσάντα μεταφοράς ανθεκτική με εσωτερική επένδυση βελούδου, τσέπες,
ιμάντα ώμου και κλεισίματα με φερμουάρ.
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Μπαταρία ιόντων λιθίου επαναφορτιζόμενη
Μετασχηματιστής φόρτισης της μπαταρίας
Καλώδιο σύνδεσης USB
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 32 GB Class 10 UHS-1 (90Mb/s)
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες του
ξενόγλωσσου πρωτοτύπου.
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/
α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜ.
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

(€)
1

Φωτογραφική μηχανή τύπου Nikon Coolpix A
100, συμπαγής, ελαφριά, εύχρηστη, με
αποτυπώσεις υψηλής ανάλυσης, που θα
μεγεθύνονται
διατηρώντας
καλό
επίπεδο
ευκρίνειας. Χρώμα ασημί ή μαύρο.
Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται
των:
Ανάλυση τουλάχιστον 20 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 5x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 2,7’’
Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CCD με μέγεθος 1/2.3-in
Επιλογές ISO: 80-1600, ISO 3200 (available in
Auto mode)
Φακός: Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.2 - 6.5
Focal Length Range: 4.6 - 23 mm
Focal Length Range:(35 mm equiv.):26130 mm
Focus Range [W]:50cm - infinity, [T]:
80cm - infinity,
[Macro}: 10cm - infinity
Εικόνα: Ανάλυση Εικόνων: 5152 x 3864 pixels
Format εικόνας: JPEG
Format Video: AVI
Σύνδεση, Μνήμη:
Εσωτερική
τουλάχιστον 25 ΜΒ

μνήμη

Δυνατότητα υποδοχής καρτών

SD, SDHC,

Τεμάχιο

120,00

3

360,00
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SDXC
Σύνδεση: USB
Μπαταρία: Li-ion με διάρκεια τουλάχιστον 250
φωτογραφίες
Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:
•

Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής

•
Θήκη μεταφοράς ανθεκτική, συμβατή με
compact,
από ύφασμα ή πλαστικό με φερμουάρ
και κρίκο.
•
Μπαταρία
επαναφορτιζόμενη

ιόντων

λιθίου

•

Μετασχηματιστή φόρτισης της μπαταρίας

•

Καλώδιο σύνδεσης USB

•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 16 GB Class 10
UHS-1
•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα
περιέχει
όλες τις πληροφορίες του πρωτοτύπου.
•
2

Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

Φωτογραφική μηχανή τύπου Nikon Coolpix W
100, συμπαγής, ελαφριά, εύχρηστη, με
αποτυπώσεις υψηλής ανάλυσης που θα
μεγεθύνονται
διατηρώντας
καλό
επίπεδο
ευκρίνειας. Χρώμα κατά προτίμηση ασημί ή
λευκό.
Η μηχανή θα είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στην
σκόνη και στις πτώσεις.
Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται
των:
Ανάλυση τουλάχιστον 13 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 3x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 2,7’’
Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CMOS με μέγεθος 1/3.1-in

Τεμάχιο

190,00

2

380,00
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Επιλογές ISO:
1600

Auto, 125, 200, 400, 800,

Φακός:Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.3 - 5.9
Focal Length Range: 4.1 – 12.3 mm
Focal Length Range (35 mm equiv.): 30 90 mm
Εικόνα:
pixels

Ανάλυση Εικόνων: 4160 x 3120

Format εικόνας: JPEG
Video

Format: MP4
Ανάλυση: 1920x1080 pixels
FPS: 30

Σύνδεση, Μνήμη:
Εσωτερική
τουλάχιστον 21 ΜΒ

μνήμη

Δυνατότητα υποδοχής καρτών
SDXC

SD, SDHC,

Συνδέσεις: USB / Wi Fi / HDMI
Μπαταρία: Li-ion με διάρκεια πάνω από 220
φωτογραφίες
Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:
•

Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής

•
Θήκη μεταφοράς ανθεκτική, συμβατή με
compact, από ύφασμα ή πλαστικό με φερμουάρ
και κρίκο.
•
Μπαταρία
επαναφορτιζόμενη

ιόντων

λιθίου

•

Μετασχηματιστή φόρτισης της μπαταρίας

•

Καλώδιο σύνδεσης USB

•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 16 GB Class 10
UHS-1
•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα
περιέχει
όλες τις πληροφορίες του ξενόγλωσσου
πρωτοτύπου.
•
3

Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

Φωτογραφική μηχανή τύπου Sony Cyber-shot
H300 με ισχυρό zoom, δυνατότητα πανοραμικής
λήψης και υψηλή ανάλυση για πολύ καλό επίπεδο

Τεμάχιο

260,00

3

780,00
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ποιότητας φωτογραφικής αποτύπωσης που θα
μεγεθύνεται διατηρώντας πολύ καλό επίπεδο
ευκρίνειας.
Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται
των:
Ανάλυση τουλάχιστον 20 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 35x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 70x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 3,0’’
Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CCD με μέγεθος 1/2.3-in
Επιλογές
ISO:
80/100/200/400/800/1600/3200

Auto

/

Φακός: Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.0 – 8.9
Focal Length Range: 4.5 – 157.5 mm
Focal Length Range (35 mm equiv.): 27.2
- 954 mm
Focus Range W: Approx. 1cm(0.03') to
infinity,
T:Approx.150cm(4.92') to infinity.
Εικόνα:
3864 pixels

Ανάλυση Εικόνων: 5152 x

Format εικόνας: JPEG
Video

Format: MP4
Ανάλυση: 1280x720 pixels
FPS: 30

Σύνδεση, Μνήμη:
Εσωτερική
τουλάχιστον 56 ΜΒ

μνήμη

Δυνατότητα
υποδοχής
SD/SDHC/SDXC, MS

Micro

καρτών:

Micro (Mark2), MS micro, MS XC-HG Duo,
D/SDHC/SDXC, MS Pro HG Pro, MS Pro
Duo, MS Duo
Σύνδεση USB
Μπαταρία:

ΑΑ
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Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:
•
Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής, ιμάντα
ώμου, κάλυμμα φακού.
•
Τσάντα
μεταφοράς
ανθεκτική
με
εσωτερική επένδυση βελούδου, τσέπες, ιμάντα
ώμου και κλεισίματα με φερμουάρ.
•

4 Μπαταρίες ΑΑ επαναφορτιζόμενες.

•

Φορτιστής μπαταριών ΑΑ 4 θέσεων.

•

Καλώδιο σύνδεσης USB

•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 32 GB Class 10
UHS-1
•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα
περιέχει όλες τις πληροφορίες του ξενόγλωσσου
πρωτοτύπου.
•
4

Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

Φωτογραφική μηχανή τύπου Panasonic Lumix
DMC-LX100, υψηλών επιδόσεων με αισθητήρα
MOS
και δυνατότητα επιλογής αναλογιών
πλευρών συμπεριλαμβανομένης της 16:9 (ευρεία
γωνία). Δυνατότητα χειροκίνητων ρυθμίσεων
διαφράγματος και ταχύτητας και εξαιρετικό
επίπεδο ποιότητας φωτογραφικής αποτύπωσης.
Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται
των:
Ανάλυση τουλάχιστον 12.8 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 3.1x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 3,0’’
Σκόπευτρο
Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CMOS με μέγεθος 4/3
Επιλογές ISO:
800 / 1600

100 (Extended ISO)/ 200/ 400 /
/ 3200/ 6400 / 12800 / 25600

Φακός:Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 1.7 – 2.8
Focal Length Range: 10.9 – 34 mm
Focal Length Range (35 mm equiv,): 24 -

Τεμάχιο

650,00

2

1.300,00

19PROC005540500 2019-09-10
75 mm
Εικόνα:
3088 pixels

Ανάλυση Εικόνων: 4112 x

Format εικόνας: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW
Video

Format: MP4
Ανάλυση: 3840x2160 pixels
FPS: 25
Εγγραφή: 4Κ

Σύνδεση, Μνήμη:
καρτών

Δυνατότητα

υποδοχής

SD/SDHC/SDXC
Σύνδεση:
Μπαταρία:
350 φωτ.

HDMI, USB, WiFi
Li-ion με διάρκεια τουλάχιστον

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:
•

Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής

•
Τσάντα
μεταφοράς
ανθεκτική
με
εσωτερική επένδυση βελούδου, τσέπες, ιμάντα
ώμου και κλεισίματα με φερμουάρ.
•
Μπαταρία
επαναφορτιζόμενη

ιόντων

•
Μετασχηματιστής
μπαταρίας
•

φόρτισης

λιθίου
της

Καλώδιο σύνδεσης USB

•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 32 GB Class 10
UHS-1
•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα
περιέχει όλες τις πληροφορίες του ξενόγλωσσου
πρωτοτύπου.
•

Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών
ΣΥΝΟΛΟ (€)

2.820,00

Φ.Π.Α. 24 %

676,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

3.496,80

2. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
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Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανημάτων
Αυτόνομα συστήματα κλιματισμού, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης
τοποθέτησης
Οι αυτόνομες τοπικές κλιματιστικές συσκευές θα είναι αερόψυκτες αντλίες
θερμότητας (ψύξη – θέρμανση), απευθείας εκτόνωσης, διαιρούμενου τύπου,
επίτοιχης τοποθέτησης, με έλεγχο του κινητήρα του συμπιεστή μέσω inverter. Θα
πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας που προβλέπονται από την
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Επί ποινή αποκλεισμού:
 Η εσωτερική με την εξωτερική μονάδα, προσυγκροτημένες και
λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής για την ενιαία
λειτουργία τους, θα είναι πιστοποιημένες κατά Eurovent ως προς τις
ενεργειακές τους αποδόσεις.
 Θα πληρούν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και θα φέρουν
σήμανση CE.
 Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας και κατά ISO 14001 για το σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 Θα υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρίας για
την τεκμηρίωση των αποδόσεων και λοιπών χαρακτηριστικών των
μηχανημάτων.
 Θα συνοδεύονται από διετή τουλάχιστον εργοστασιακή εγγύηση ως
σύνολο.
 Ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του
εξουσιοδοτημένου συνεργείου συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
που καλύπτει τη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα πρέπει ο δήμος να
απευθύνεται. Επιπλέον θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του συνεργείου, ότι αναλαμβάνει το service των υπό
προμήθεια μηχανημάτων και την υποχρέωση να διαθέτει στο δήμο
ανταλλακτικά των προσφερόμενων ειδών για τουλάχιστον δέκα χρόνια.
Τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά θα κατατεθούν στον φάκελο
Τεχνικής Προσφοράς. Όλα τα έντυπα που ζητούνται στον διαγωνισμό, εάν ρητά δεν
ορίζεται ότι θα είναι στην Ελληνική, μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Τα μηχανήματα υποχρεωτικά θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα
Ελληνικά, θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με οθόνη που θα απεικονίζει τις
τρέχουσες ρυθμίσεις του μηχανήματος και θα διαθέτουν κινούμενες περσίδες με
λειτουργία αυτόματης σάρωσης του χώρου τον οποίο κλιματίζουν. Για λόγους
οικονομίας, θα μπορούν να μεταβάλλουν την απόδοσή τους μεταξύ μιας ελάχιστης
και μιας μέγιστης τιμής (τουλάχιστον τρεις ρυθμίσεις: χαμηλή, μέση και υψηλή).
Τα μηχανήματα θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με την
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προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων, την
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης εσωτερικής – εξωτερικής μονάδας σε οποιαδήποτε
απόσταση και της πλήρους εγκατάστασης για ομαλή και κανονική λειτουργία των
μονάδων. Δηλαδή περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και προστασίας της
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, η πλήρωση των κυκλωμάτων με ψυκτικό υγρό,
οι απαιτούμενες σωληνώσεις με την κατάλληλη θερμική μόνωση, τον αγωγό των
συμπυκνωμάτων έως την αποχέτευση, τα καλώδια εντολών και παροχής ρεύματος
στο εσωτερικό και εξωτερικό μηχάνημα από τον ηλεκτρικό πίνακα του ορόφου σε
ξεχωριστό μικροαυτόματο κατάλληλης ισχύος που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει
ο ανάδοχος. Τονίζεται ότι επιπλέον θα αποκατασταθούν έντεχνα, με ευθύνη του
προμηθευτή, οποιεσδήποτε φθορές προκληθούν στα δομικά στοιχεία των κτιρίων.
Στην περίπτωση που το μηχάνημα αντικαθιστά υφιστάμενο χαλασμένο κλιματιστικό,
περιλαμβάνεται και η έντεχνη αποξήλωση και μεταφορά του στις αποθήκες του
δήμου ή η διάθεσή του προς ανακύκλωση, ανάλογα με τις οδηγίες από τον υπεύθυνο
του τμήματος Συντήρησης ΗΛΜ Εγκατ. του Δ.Θ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους που θα
τοποθετηθούν οι συσκευές βάσει του πίνακα που ακολουθεί, ώστε να λάβουν γνώση
των συνθηκών εγκατάστασης:
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Η εγκατάσταση και παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός
τριμήνου (μη συμπεριλαμβανομένου φυσικά τυχών καθυστερήσεων για τις οποίες
ευθύνεται ο δήμος). Με βάσει τις οδηγίες του αρμόδιου τμήματος, οι εργασίες θα
εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πλην των σπανίων περιπτώσεων
που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού ή του κοινού.
Επιμέρους χαρακτηριστικά μηχανημάτων:
Τα μηχανήματα υποχρεωτικά θα χρησιμοποιούν ψυκτικό υγρό R32, θα
διαθέτουν πλενόμενο φίλτρο πολλαπλών χρήσεων. Η κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης θα είναι τουλάχιστον Α++ στην ψύξη και Α+ στη θέρμανση. Θα έχουν
δυνατότητα συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας σε θερμοκρασίες εξωτερικού
περιβάλλοντος σε ψύξη από 0οC(DB) έως +45οC(DB) και θέρμανση από -10οC(WB)

19PROC005540500 2019-09-10
έως +18οC(WB)
Επιπλέον, κατ’ ελάχιστον θα πληρούν τις προδιαγραφές των πινάκων που
ακολουθούν.
Οι αποδόσεις που παρακάτω αναφέρονται, αφορούν συνθήκες:
Θέρους: Τεσωτ. : 27οC(DB) / 19οC(WB), Τεξωτ. : 35οC(DB),
ο
ο
ο
 Χειμώνα: Τεσωτ. : 20 C(DB), Τεξωτ. : 7 C(DB) / 6 C(WB),


1. Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου
τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 9000 Btu/h

τύπου,

επίτοιχης

Ικανότητα ψύξης στην υψηλή ρύθμιση (kW)

2.70

Ικανότητα θέρμανσης στην υψηλή ρύθμιση (kW)

3,50

Βαθμός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEER) κατά την ψύξη

6,15

Συντελεστής εποχιακής απόδοσης (SCOP) κατά τη θέρμανση (μέσο κλίμα)

4,00

Ηχητική ισχύς (dBA)

62

2. Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου
τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 12000 Btu/h

τύπου,

επίτοιχης

Ικανότητα ψύξης στην υψηλή ρύθμιση (kW)

3,52

Ικανότητα θέρμανσης στην υψηλή ρύθμιση (kW)

4,10

Βαθμός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEER) κατά την ψύξη

6,20

Συντελεστής εποχιακής απόδοσης (SCOP) κατά τη θέρμανση (μέσο κλίμα)

4,00

Ηχητική ισχύς (dBA)

63

3. Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου
τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 18000 Btu/h

τύπου,

επίτοιχης

Ικανότητα ψύξης στην υψηλή ρύθμιση (kW)

5,30

Ικανότητα θέρμανσης στην υψηλή ρύθμιση (kW)

6,20

Βαθμός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEER) κατά την ψύξη

6,20

Συντελεστής εποχιακής απόδοσης (SCOP) κατά τη θέρμανση (μέσο κλίμα)

4,05

Ηχητική ισχύς (dBA)

63
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4. Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου
τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 24000 Btu/h

τύπου,

επίτοιχης

Ικανότητα ψύξης στην υψηλή ρύθμιση (kW)

7,00

Ικανότητα θέρμανσης στην υψηλή ρύθμιση (kW)

7,30

Βαθμός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEER) κατά την ψύξη

6,15

Συντελεστής εποχιακής απόδοσης (SCOP) κατά τη θέρμανση (μέσο κλίμα)

4,05

Ηχητική ισχύς (dBA)

65
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΌΝΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΔΙΑΙΡΟΎΜΕΝΟΥ ΤΎΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ»

Α/Α

Περιγραφή

Μ.Μ.

Ποσότ.

Τιμή Μονάδος

Δαπάνη

1

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 9000 Btu/h

τεμ.

5

730,00 €

3.650,00 €

2

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 12000 Btu/h

τεμ.

3

806,02 €

2.418,06 €

3

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 18000 Btu/h

τεμ.

4

1.150,00 €

4.600,00 €

4

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 24000 Btu/h

τεμ.

17

1.270,00 €

21.590,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

29

32.258,06 €

ΦΠΑ 24%

7.741,93 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39.999,99 €
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3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το αυτοτελές τμήμα Πολιτικής προστασίας προτίθεται να προμηθευτεί σύστημα αναμεταδότη για το ραδιοδίκτύο του. Η εγκατάσταση του συστήματος αυτού θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής προστασίας, κυρίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ο ήδη υπάρχων αναμεταδότης υπέστη σοβαρή βλάβη από υψηλά ηλεκτρικά στατικά
φορτία και η επισκευή του κρίνεται ασύμφορη. Πέραν αυτού είναι απαραίτητο να διενεργηθεί έλεγχος καλής λειτουργίας και στα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος αναμετάδοσης του ραδιοδικτύου.
Με βάση τα ανωτέρω, είναι απαραίτητη η προμήθεια συτήματος αναμεταδότη για την
αντικατάσταση του κατεστραμένου. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει και όλα τα παρελκόμενα (πανκατευθυντική κεραία βάσης UHF, τροφοδοτικό, καλώδιο κεραίας βάσης
και κονέκτορες, στηρίγματα, μικροϋλικά, λογισμικό προγραμματισμού, εγχειρίδιο
εγκατάστασης, συντήρησης κ.λπ).
Οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση, έλεγχο, συντονισμό συχνότητας θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο.
Τα προσφερόμενα στοιχεία θα πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά όλες τις απαιτήσεις
της Ελληνικής Νομοθεσίας και θα πρέπει να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά δήλωση συμμόρφωσης που αφορά στον ακριβή τύπο του εξοπλισμού.
Τέλος, θα πρέπει να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά, δήλωση του οικονομικού
φορέα για τον χρόνο εγγύησης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 24 μήνες και θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού. Η εγγύηση αυτή δεν θα
προκαλεί επιπλέον δαπάνη για το Δ. Θεσσαλονίκης και θα είναι ανεξάρτητη από τις
εργοστασιακές εγγυήσεις.
Γενικά στοιχεία.
- Θα κατατεθούν μαζί με την τεχνική προσφορά τεχνικά φυλλάδια για τα στοιχεία του
εξοπλισμού.
- Ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
Τεχνικά Στοιχεία
Aναμεταδότης UHF (ψηφιακής και αναλογικής λειτουργίας) και τροφοδοτικό. Σύνδεση με καλώδιο χαμηλών απωλειών με συνδετικά άκρα (connectors) στην περιμετρική
κεραία κάλυψης βαρέως τύπου.
Αναμεταδότης και κεραία θα συντονιστούν από τον ανάδοχο στη συχνότητα που θα
υποδειχθεί από το Δήμο θεσσαλονίκης (αυτοτελές τμήμα Πολιτικής προστασίας).
Ο ανάδοχος θα παραδώσει τον εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο συμπεριλαμβάνοντας την προστασία υψηλών στατικών φορτίων κεραίας
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Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:
- Αναμεταδότης UHF – ισχύς 25 Watt. / εύρος συχνοτήτων 400-470MHz
-Τροφοδοτικό 220VAC. Δυνατότητα εναλλαγής και φόρτισης εφεδρικής μπαταρίας.
Ενσωματώνει κυκλώματα προστασίας έναντι υπερτάσεων, υπερθέρμανσης,
ασφάλειες στην είσοδο και έξοδο.
- Κεραία βάσεως, επαγγελματική, περιμετρικής κάλυψης βαρέως τύπου,κέρδος (gain)
5dBd.
- Καλώδιο κεραίας χαμηλών απωλειών, ομοαξονικό με απόσβεση μεγαλύτερη των 8
dB/100m στους 20οC.
- Συνδετήρες (connecrors) καλωδίου κεραίας, τύπου N.
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Α/Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή είδους
ποσότητα
Μον. Μετρ.

Τιμή μον. €

σύνολο

1

Αναμεταδότης UHF –
ισχύς 25 Watt. / 400470MHz πλήρως τοποθετημένος

1

Τεμ.

1300,00

1300,00

2

Τροφοδοτικό 220VAC
με δυνατότητα εναλλαγής & φόρτισης μπαταρίας, πλήρως τοποθετημένο

1

Τεμ.

300,00

300,00

3

Κεραία βάσεως βαρέως τύπου (επαγγελματική) / κέρδος 5dBd,
πλήρως τοποθετημένη

1

τεμ

320,00

320,00

4

Καλώδιο κεραίας χαμηλών απωλειών πλήρως τοποθετημένο

20

μέτρα

3,00

60,00

5

Συνδετήρες (connectors) κεραίας τύπου Ν,
πλήρως τοποθετημένοι

2

Τεμ.

10,00

20,00

Σύνολο

2000,00

ΦΠΑ 24%

480,00

Δαπάνη

2480,00
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4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1

(1 ) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ από 40 έως 45 ίντσες, smart tv

850,00 €

2

(1) Βραχίονας με κλίση, με περιστροφή , με επιτοιχια
τοποθέτηση

150,00€

ΣΥΝΟΛΟ

1.000,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Επαγγελματική
πολυκαφετέρια
για εσπρέσο
και γαλλικό

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Μηχανή Espresso
- Αντλία πίεσης 15 bar
- Σύστημα θέρμανσης νερού
- Δυνατότητα προγραμματισμού της ποσότητας
του καφέ στο φλιτζάνι
- Αυτόματη συμπίεση του καφέ
- Μια χειρολαβή με ενσωματωμένο φίλτρο για
αλεσμένο καφέ (1 ή 2 φλ.) και για μερίδες καφέ
- Λειτουργία «προ-βρασμού» -βέλτιστη ανάδειξη
του αρώματος του καφέ
- Μεταλλικό ακροφύσιο για την Παρασκευή
Cappuccino και Café Latte
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 lt
- Πλάκα προθέρμανσης φλιτζανιών
- Μειωμένο επίπεδο θορύβου
- Καφετιέρα φίλτρου (1000w)
- Γυάλινη κανάτα (10-15 φλ.)
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας (2 ώρες μετά)
- Χρονοδιακόπτης με ρύθμιση
- Σύστημα για επιλογή ελαφρύ - βαρύ καφέ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
550,00€
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- Αντικολλητική θερμαινόμενη βάση (no – stick)
-Στοπ ροής
- ‘Ενδειξη στάθμης νερού
- Ισχύος 1450 W
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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5. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ψυγείο, ύψους περίπου 1,50, συνολικής μικτής χωρητικότητας 200 lt -220 lt ,
χαμηλό επίπεδο θορύβου, ελεύθερης τοποθέτησης και εργονομία εσωτερικού χώρου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ
ΨΥΓΕΙΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1

280
67,20
347,20€
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6. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α’ Δημοτική Κοινότητα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
1

Ανάμικτη καταμέτρηση σε τεμάχια και αξία.

2

Εντοπισμός μισών και διπλών χαρτονομισμάτων.

3

Εντοπισμός των διαφορετικού μεγέθους χαρτονομισμάτων, με έλεγχο και
στις τρείς διαστάσεις του χαρτονομίσματος ( πάχος, ύψος, πλάτος )

4

Έλεγχος ποιότητας του χαρτιού με υπεριώδη ακτινοβολία UV.

5

Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG για τη μαγνητική μελάνη.

6

Έλεγχος αγωγιμότητας μεταλλικής ταινίας με ανιχνευτή MT.

7

Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

8

Πιστοποίηση ECB BANK CERTIFICATION

9

Εγγύηση καλής λειτουργίας κατά το μέγιστο δυνατό (τουλάχιστον δύο
χρόνια)

10

Επιτόπου τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα αναβάθμισης για καινούργια
χαρτονομίσματα

11

Δυνατότητα ενημέρωσης και αναβάθμιση μέσω USB

12

Ηχητική και φωτεινή ένδειξη για τα πλαστά χαρτονομίσματα

13

Λειτουργία αναφορών

14

Ταχύτητα ανίχνευσης ≤ 0,3 δευτερόλεπτα ανά χαρτονόμισμα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
1
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ
Ένα τεμάχιο

ΠΟΣΟ €
403,00
403,00
96,72
499,72
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Β’ Δημοτική Κοινότητα
α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
1

Ανάμικτη καταμέτρηση σε τεμάχια και αξία.

2

Εντοπισμός μισών και διπλών χαρτονομισμάτων.

3

Εντοπισμός των διαφορετικού μεγέθους χαρτονομισμάτων, με έλεγχο και
στις τρείς διαστάσεις του χαρτονομίσματος ( πάχος, ύψος, πλάτος )

4

Έλεγχος ποιότητας του χαρτιού με υπεριώδη ακτινοβολία UV.

5

Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG για τη μαγνητική μελάνη.

6

Έλεγχος αγωγιμότητας μεταλλικής ταινίας με ανιχνευτή MT.

7

Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

8

Πιστοποίηση ECB BANK CERTIFICATION

9

Εγγύηση καλής λειτουργίας κατά το μέγιστο δυνατό (τουλάχιστον δύο
χρόνια)

10

Επιτόπου τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα αναβάθμισης για καινούργια
χαρτονομίσματα

11

Δυνατότητα ενημέρωσης και αναβάθμιση μέσω USB

12

Ηχητική και φωτεινή ένδειξη για τα πλαστά χαρτονομίσματα

13

Λειτουργία αναφορών

14

Ταχύτητα ανίχνευσης ≤ 0,3 δευτερόλεπτα ανά χαρτονόμισμα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
1
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ
Ένα τεμάχιο

ΠΟΣΟ €
403,00
403,00
96,72
499,72
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Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
1

Τύπος λειτουργίας inverter

2

Ονομαστική απόδοση (btu/h) 24.000

3

Ψυκτική απόδοση (btu/h) 22520 (6820-27640)

4

Θερμική απόδοση (btu/h) 25250 (8190-29690)

5

Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++

6

Εγγύηση καλής λειτουργίας κατά το μέγιστο δυνατό (τουλάχιστον δύο
χρόνια)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
1

ΤΕΜΑΧΙΟ
Ένα τεμάχιο

ΠΟΣΟ €
800,00

ΣΥΝΟΛΟ

800,00

Φ.Π.Α.

192,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

992,00
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Γ’ Δημοτική Κοινότητα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ USB MEMORY STICK
usb memory stick 128 GB
1.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
usb memory stick

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΟΣΟ €

1

ΣΥΝΟΛΟ

145,53
145,53

Φ.Π.Α.

34,93

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

180,46

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

1

Ανάμικτη καταμέτρηση σε τεμάχια και αξία.

2

Εντοπισμός μισών και διπλών χαρτονομισμάτων.

3

Εντοπισμός των διαφορετικού μεγέθους χαρτονομισμάτων, με έλεγχο και
στις τρείς διαστάσεις του χαρτονομίσματος ( πάχος, ύψος, πλάτος )

4

Έλεγχος ποιότητας του χαρτιού με υπεριώδη ακτινοβολία UV.

5

Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG για τη μαγνητική μελάνη.

6

Έλεγχος αγωγιμότητας μεταλλικής ταινίας με ανιχνευτή MT.

7

Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

8

Πιστοποίηση ECB BANK CERTIFICATION

9

Εγγύηση καλής λειτουργίας κατά το μέγιστο δυνατό (τουλάχιστον δύο
χρόνια)

10

Επιτόπου τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα αναβάθμισης για καινούργια
χαρτονομίσματα

11

Δυνατότητα ενημέρωσης και αναβάθμιση μέσω USB

12

Ηχητική και φωτεινή ένδειξη για τα πλαστά χαρτονομίσματα

13

Λειτουργία αναφορών

14

Ταχύτητα ανίχνευσης ≤ 0,3 δευτερόλεπτα ανά χαρτονόμισμα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α/Α
1

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟ €

Ένα τεμάχιο

403,00

ΣΥΝΟΛΟ

403,00

Φ.Π.Α.

96,72

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

499,72

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ
1

Ευδιάκριτη μεγάλη οθόνη 12 ψηφίων

2

Ταχύτητα εκτύπωσης 2,0 γραμμές / δευτερόλεπτο

3

Δίχρωμη εκτύπωση με μελανωτήρα

4

Διπλό σύστημα τροφοδοσίας (μπαταρίες ή μετασχηματιστής ρεύματος)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
1

ΤΕΜΑΧΙΟ
Ένα τεμάχιο

ΠΟΣΟ €
45,00

ΣΥΝΟΛΟ

45,00

Φ.Π.Α.

10,80

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

55,80
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Δ’ Δημοτική Κοινότητα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
1

Έλεγχος ανίχνευσης πλαστότητας του ευρώ και ένα δεύτερο συνάλλαγμα (προεπιλογή
GBP)

2

Αυτόματη ανίχνευση συναλλάγματος

3

Εύκολο στη χρήση

4

Πολυλειτουργική οθόνη: ένδειξη του αριθμού των αποδεκτών χαρτονομισμάτων μαζί με
ένα γενικό σύνολο ή την επιμέρους αξία ανά χαρτονομίσματα

5

Λειτουργία αναφορών

6

Ταχύτητα ανίχνευσης : ≤ 0,3 δευτερόλεπτα ανά χαρτονόμισμα

7

Τα χαρτονομίσματα ευρώ μπορούν να φορτωθούν κατά μήκος σε οποιοδήποτε
προσανατολισμό (άλλα νομίσματα ανάλογα με τη θέση των χαρακτηριστικών ασφαλείας)

8

Η μονάδα να ρυθμίζεται για να εξάγει τα χαρτονομίσματα από την μπροστινή ή την πίσω
πλευρά

9

Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω USB

10

Δυνατότητα αναβάθμισης της μηχανής σε νέα χαρτονομίσματα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Μηχανή ανίχνευσης Ένα τεμάχιο
πλαστών
χαρτονομισμάτων

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟ €
161,00

161,00
38,64
199,64
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Ε’ Δημοτική Κοινότητα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
1

Ανάμικτη καταμέτρηση σε τεμάχια και αξία.

2

Εντοπισμός μισών και διπλών χαρτονομισμάτων.

3

Εντοπισμός των διαφορετικού μεγέθους χαρτονομισμάτων, με έλεγχο και
στις τρείς διαστάσεις του χαρτονομίσματος ( πάχος, ύψος, πλάτος )

4

Έλεγχος ποιότητας του χαρτιού με υπεριώδη ακτινοβολία UV.

5

Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG για τη μαγνητική μελάνη.

6

Έλεγχος αγωγιμότητας μεταλλικής ταινίας με ανιχνευτή MT.

7

Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

8

Πιστοποίηση ECB BANK CERTIFICATION

9

Εγγύηση καλής λειτουργίας κατά το μέγιστο δυνατό (τουλάχιστον δύο
χρόνια)

10

Επιτόπου τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα αναβάθμισης για καινούργια
χαρτονομίσματα

11

Δυνατότητα ενημέρωσης και αναβάθμιση μέσω USB

12

Ηχητική και φωτεινή ένδειξη για τα πλαστά χαρτονομίσματα

13

Λειτουργία αναφορών

14

Ταχύτητα ανίχνευσης ≤ 0,3 δευτερόλεπτα ανά χαρτονόμισμα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α/Α
1
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ
Ένα τεμάχιο

ΠΟΣΟ €
403,00
403,00
96,72
499,72
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Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
1

Ανάμικτη καταμέτρηση σε τεμάχια και αξία.

2

Εντοπισμός μισών και διπλών χαρτονομισμάτων.

3

Εντοπισμός των διαφορετικού μεγέθους χαρτονομισμάτων, με έλεγχο και
στις τρείς διαστάσεις του χαρτονομίσματος ( πάχος, ύψος, πλάτος )

4

Έλεγχος ποιότητας του χαρτιού με υπεριώδη ακτινοβολία UV.

5

Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG για τη μαγνητική μελάνη.

6

Έλεγχος αγωγιμότητας μεταλλικής ταινίας με ανιχνευτή MT.

7

Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

8

Πιστοποίηση ECB BANK CERTIFICATION

9

Εγγύηση καλής λειτουργίας κατά το μέγιστο δυνατό (τουλάχιστον δύο
χρόνια)

10

Επιτόπου τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα αναβάθμισης για καινούργια
χαρτονομίσματα

11

Δυνατότητα ενημέρωσης και αναβάθμιση μέσω USB

12

Ηχητική και φωτεινή ένδειξη για τα πλαστά χαρτονομίσματα

13

Λειτουργία αναφορών

14

Ταχύτητα ανίχνευσης ≤ 0,3 δευτερόλεπτα ανά χαρτονόμισμα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α/Α
1
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ
Ένα τεμάχιο

ΠΟΣΟ €
403,00
403,00
96,72
499,72
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7. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
* Σύστημα μαγνητισμού - απομαγνητισμού TAGIT TRDC
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0,05 MILITESLA
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ( LED )
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 28,8 cm Πλάτος - 11,7cm Ύψος - 24,5 cm Βάθος
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (3M)

Α/
Α

1

ΕΙΔΟΣ

-

CPV

Σύστημα μαγνητισμού
- απομαγνητισμού*
30234700-5

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΙΝΙΩΝ

ΤΕΜΑ
ΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ
ΦΠΑ
24%

2

1.290,32 €

2.580,64 €

3.199,99 €

2

Ψηφιακή φωτογραφική
38651000-3
μηχανή (SLR)

1

370,00 €

370,00 €

458,80 €

3

Φορητό
αυτοενισχυόμενο σετ
με
κονσόλα
8
καναλιών, ηχεία 2 Χ 32342420-2
10’’,
MP3/USB/SD/Bluetoo
th, Βάσεις, Μικρόφωνο

1

403,23 €

403,23 €

500,01 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.158,80 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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8. Δ/ΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/Α

ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
ΦΠΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ηλεκτρική σκούπα, Υγρών &
Στερεών
- Τάση: 230V / 50 Hz
-Ισχύς: 1500-2000 W
ΤΕΜΑΧΙΟ
-Χωρητικότητα κάδου: 40 Lt και
πάνω
-Μήκος καλωδίου ρεύματος: 510 m
2

120,97€

1

120,97

120,97€

322,58€

1

322,58

322,58€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο αφυγραντήρας πρέπει να
καλύπτει έναν χώρο διαστάσεων
τουλάχιστον 112 τ.μ., δηλαδή
όσα περίπου τ.μ. καταλαμβάνει ο
υπόγειος ενιαίος χώρος, όπου
φυλάσσονται
τα
ακαταλογογράφητα αρχεία του
ΚΙΘ.
Δίπλα στον ενιαίο χώρο, υπάρχει
ακόμα ένας διακριτός χώρος 24
περίπου τ.μ., όπου φυλάσσονται
τα αντίτυπα των εκδόσεων του
ΚΙΘ.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 Τροχήλατη βάση με
περιστρεφόμενα ροδάκια
και χειρολαβή, ώστε να
είναι
εύκολα

ΤΕΜΑΧΙΟ
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μεταφερόμενος: ΝΑΙ
Δυνατότητα αφύγρανσης:
άνω
των
20
λίτρων/24ωρο
Χωρητικότητα
αφαιρούμενου
δοχείου
(δεξαμενής) νερού: άνω
των 4 λίτρων
Θόρυβος: μέχρι 50 Db
Ισχύς: 260-420 watt
Ιονιστής
καθαρισμού
αέρα: ΝΑΙ
Αυτόματη
απενεργοποίηση
λειτουργίας όταν γεμίσει
το δοχείο (δεξαμενή)
νερού: ΝΑΙ
Σύστημα προειδοποίησης
γεμάτου δοχείου: ΝΑΙ
Επαναφορά λειτουργίας
(επανεκκίνηση)
στις
επιλεγμένες
ρυθμίσεις
μετά
από
διακοπή
παροχής
ηλεκτρικού
ρεύματος: ΝΑΙ
Αυτόματη επανεκκίνηση
σε διακοπή ρεύματος:
ΝΑΙ
Αυτόματος
χρονοδιακόπτης
ενεργοποίησης
και
απενεργοποίησης
της
συσκευής: ΝΑΙ
Δυνατότητα
σύνδεσης
για συνεχή λειτουργία
σε μόνιμη αποχέτευση,
μέσω ειδικού σωλήνα:
ΝΑΙ
Κυβικά μέτρα κάλυψης:
άνω των 280 m3
Αντιβακτηριακό φίλτρο:
ΝΑΙ
Φωτεινή ένδειξη γεμάτου
δοχείου: ΝΑΙ
Σύστημα
υπενθύμισης
για τον καθαρισμό του
φίλτρου: ΝΑΙ
Αυτόματη απόψυξη: ΝΑΙ
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Σύνολο

443,55€

ΦΠΑ 24%

106,45
€

Γενικό Σύνολο

Α/
Α

443.55€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

106,4
5€

550,00€

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
ΠΟΣΟΤ.
Σ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1

2

3

Μικρόφωνα Δυναμικά
Τεχνικές Προδιαγραφές:
Δυναμικό μικρόφωνο καρδιοειδές με διακόπτη on /
off, 80Hz-15kHz * Tύπος Δυναμικό * Πολικό
Διάγραμμα Kαρδιοειδές * Απόκριση συχνότητας
80.....15000 Hz * Ευαισθησία (1kHz) 1,5 mV/Pa *
Αντίσταση 1000 Ohm * Συνολική αρμονική
παραμόρφωση - * Διαστάσεις (Π x Y x Β) d 48 x 180
mm * Βάρος 330 g χωρίς καλώδιο bq.
Πυκνωτικά μικρόφωνα
Τεχνικές Προδιαγραφές:
Πυκνωτικό
μικρόφωνο
Yπέρ-καρδιoειδές,
ευαισθησία:-44dB re 1 Volt/Pascal (6.3 mV @ 94 dB
SPL) +/- 2 dB @ 1kHz, απόκριση συχνότητας 35HZ20KHz, αντίσταση 50Ω
Φωτογραφική μηχανή
Τεχνικές Προδιαγραφές:
Αισθητήρας εικόνας: 1/2.3 type CCD
Συνολικά pixel: περίπου 20.2 Megapixels.
Επεξεργαστής εικόνας: DIGIC 4+.
Εστιακή Απόσταση: 25 - 300 mm.
Τύπος κλείστρου: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο
εστιακού επιπέδου.
Ταχύτητα κλείστρου: 1 - 1/2000 sec.
Οπτικό ζουμ: 12x.
Οθόνη: 7.5 cm (3.0'') LCD (TFT)
Φλας: Καταστάσεις: Αυτόματο, Χειροκίνητο, Slow
Synchro
Μέγεθος Εικόνας: μέχρι 5152 x 3864
Ταινίες [καρέ/δευτ.]:1280 x 720 (25fps), 640 x 480
(30 fps)
Θύρες επικοινωνιάς: USB
Κάρτα Μνήμης: SD/SDHC/SDXC
Συμβατό λειτουργικό: Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 / Vista
SP2 / XP SP3 / Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 / For Wi-Fi
connection to a PC:Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 only /
Mac OS X 10.7 / 10.8.2 or later / 10.9
Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Ιόντων Λιθίου NB-11L/ NB-11LH

ΤΕΜΑΧΙ
Ο

52,42€

8

419,36€

ΤΕΜΑΧΙ
Ο

80,65€

4

322,60€

120,97€

1

120,97€

ΤΕΜΑΧΙ
Ο
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Αυτονομία: Περίπου 200 λήψεις.
Διαστάσεις (W x H x D ):99.6 x 57.6 x 22.6 mm
Βάρος: Περίπου 141 gr

4

Κάρτα μνήμης
Τεχνικές προδιαγραφές:
Κάρτα μνήμης τύπου Micro SD χωρητικότητας 32GB,
ιδανική για φωτογραφικές
μηχανές και άλλες
συσκευές που δέχονται microSD
Ψηφιακός καταγραφέας ήχου
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος οθόνης:
LCD
Μέγεθος οθόνης:
τουλάχιστον 2,79 cm (1.1”)
Μέσο αποθήκευσης
Μέγεθος εσωτερικής μνήμης: 8 GB
Τύπος κάρτας μνήμης: microSD
Τύποι αρχείων
Μορφή εγγραφής: MP3
Μορφή αναπαραγωγής: MP3, PCM (WAV)
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3 / WAV / FLAC
Ενσωματωμένα μικρόφωνα:
2 – 3 μικρόφωνα
Διάμετρος ηχείου: 18 mm
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας:
Επαναφορτιζόμενες αλκαλικές ΑΑΑ ή ιόντων λιθίου
πολυμερούς (LiPo)
Διάρκεια μπαταρίας (αναπαραγωγή): τουλάχιστον
30 ώρες
Μέγιστος χρόνος εγγραφής: τουλάχιστον 30 ώρες
Συνδέσεις: USB 2.0,
Είσοδος μικροφώνου 3.5 mm,
Έξοδος ακουστικού 3.5 mm
Βάρος: Λιγότερο από 100g
Εγγύηση προμηθευτή: 2 χρόνια
Άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά:
 Στερεοφωνική καταγραφή ήχου
 Εγγραφή με χρονοδιακόπτη
 Αυτόματη έναρξη/ παύση καταγραφής με τη

ΤΕΜΑΧΙ
Ο
ΤΕΜΑΧΙ
Ο

28,23€

2

56,46€

149,19€

1

149,19€
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φωνή (VCVA)
Kατευθυντικά στερεοφωνικά μικρόφωνα για
λιγότερο θόρυβο εγγραφής
Ικανοποιητική απόκριση συχνότητας
Δυνατότητα επιλογής ευαισθησίας /
προενίσχυσης μικροφώνου (Υψηλό/ Μεσαίο/
Χαμηλό)
Δυνατότητα καταγραφή ημερομηνίας και
ώρας εγγραφής
Ακύρωση παρεμβολών (θορύβου) και φίλτρο
αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων
Εξισορρόπηση φωνής
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα αναπαραγωγής 0,5x –
2x
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Ακουστικά
Ασύρματη Σύνδεση (Bluetooth)

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

1068,58€
256,46€
1325,04
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9. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Επαγγελματικός καταμετρητής χαρτονομισμάτων με έξοδο απόρριψης συνεχόμενη
καταμέτρηση με έξτρα θήκη για τα πλαστά χαρτονομίσματα (διαχωριστής πλαστών)

2

Καταμέτρηση με δυνατότητα εκτύπωσης και αποθήκευσης σε ψηφιακή μορφή των
σειριακών αριθμών των χαρτονομισμάτων

3

Αυτόματος διαχωρισμός χαρτονομισμάτων χωρίς σταμάτημα

4

Ανάμικτη καταμέτρηση σε τεμάχια και αξία

5

Εντοπισμός μισών και διπλών χαρτονομισμάτων

6

Εντοπισμός των διαφορετικού μεγέθους χαρτονομισμάτων, με έλεγχο και στις τρεις
διαστάσεις του χαρτονομίσματος (πάχος, ύψος, πλάτος)

7

Έλεγχος ποιότητας χαρτιού με υπεριώδη ακτινοβολία UV

8

Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG για την μαγνητική μελάνη

9

Έλεγχος αγωγιμότητας μεταλλικής ταινίας με ανιχνευτή ΜΤ

10

Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR

11

Δυνατότητα ενημέρωσης και αναβάθμιση μέσω PC, SD card, LAN

12

Ηχητική και φωτεινή ένδειξη για τα πλαστά χαρτονομίσματα

13

Εύκολη συντήρηση και αποκατάσταση εμπλοκής

14

Ταχύτητα μέτρησης χαρτονομισμάτων ανά λεπτό: 800, 1200, 1500 / min και δυνατότητα
επιλογής ταχύτητας καταμέτρησης

15

Προβολή συνόλου και δημιουργία παρτίδων (batch)

16

Ευανάγνωστη ενσωματωμένη μεγάλη οθόνη

17

Πλήρως αναβαθμίσιμος για τα νέα χαρτονομίσματα

18

Πιστοποίηση ECB BANK CERTIFICATION

19

Πενταετή εγγύηση καλής λειτουργία, επιτόπου τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα
αναβάθμισης για καινούρια χαρτονομίσματα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
4 καταμετρητές χαρτονομισμάτων

Ενδεικτική Τιμή
μονάδας
1.500,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00 ευρώ

ΦΠΑ 24%

1.440,00 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

7.440,00 ευρώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/
α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜ.
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

1

Φωτογραφική μηχανή τύπου Nikon Coolpix A 100,
συμπαγής, ελαφριά, εύχρηστη, με αποτυπώσεις
υψηλής
ανάλυσης,
που
θα
μεγεθύνονται
διατηρώντας καλό επίπεδο ευκρίνειας. Χρώμα
ασημί ή μαύρο.
Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται των:
Ανάλυση τουλάχιστον 20 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 5x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 2,7’’
Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CCD με μέγεθος 1/2.3-in
Επιλογές ISO: 80-1600, ISO 3200 (available in
Auto mode)
Φακός: Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.2 - 6.5
Focal Length Range: 4.6 - 23 mm
Focal Length Range:(35 mm equiv.):26-130
mm
Focus Range [W]:50cm - infinity, [T]: 80cm
- infinity,
[Macro}: 10cm - infinity
Εικόνα: Ανάλυση Εικόνων: 5152 x 3864 pixels
Format εικόνας: JPEG
Format Video: AVI

Τεμάχιο

3

ΔΑΠΑ

(€)
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Σύνδεση, Μνήμη:
Εσωτερική
τουλάχιστον 25 ΜΒ

μνήμη

Δυνατότητα υποδοχής καρτών SD, SDHC, SDXC
Σύνδεση: USB
Μπαταρία: Li-ion με διάρκεια τουλάχιστον 250
φωτογραφίες
Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:
•

Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής

•
Θήκη μεταφοράς ανθεκτική, συμβατή με
compact,
από ύφασμα ή πλαστικό με φερμουάρ και
κρίκο.
•

Μπαταρία ιόντων λιθίου επαναφορτιζόμενη

•

Μετασχηματιστή φόρτισης της μπαταρίας

•

Καλώδιο σύνδεσης USB

•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 16 GB Class 10
UHS-1
•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα
περιέχει
όλες τις πληροφορίες του πρωτοτύπου.
•
2

Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

Φωτογραφική μηχανή τύπου Nikon Coolpix W 100,
συμπαγής, ελαφριά, εύχρηστη, με αποτυπώσεις
υψηλής
ανάλυσης
που
θα
μεγεθύνονται
διατηρώντας καλό επίπεδο ευκρίνειας. Χρώμα κατά
προτίμηση ασημί ή λευκό.
Η μηχανή θα είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στην
σκόνη και στις πτώσεις.
Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται των:
Ανάλυση τουλάχιστον 13 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 3x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 2,7’’
Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CMOS με μέγεθος 1/3.1-in

Τεμάχιο

2
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Επιλογές ISO:
1600

Auto, 125, 200, 400, 800,

Φακός:Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.3 - 5.9
Focal Length Range: 4.1 – 12.3 mm
Focal Length Range (35 mm equiv.): 30 90 mm
Εικόνα:
pixels

Ανάλυση Εικόνων: 4160 x 3120

Format εικόνας: JPEG
Video

Format: MP4
Ανάλυση: 1920x1080 pixels
FPS: 30

Σύνδεση, Μνήμη:
Εσωτερική
τουλάχιστον 21 ΜΒ

μνήμη

Δυνατότητα υποδοχής καρτών SD, SDHC, SDXC
Συνδέσεις: USB / Wi Fi / HDMI
Μπαταρία: Li-ion με διάρκεια πάνω από 220
φωτογραφίες
Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:
•

Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής

•
Θήκη μεταφοράς ανθεκτική, συμβατή με
compact, από ύφασμα ή πλαστικό με φερμουάρ και
κρίκο.
•

Μπαταρία ιόντων λιθίου επαναφορτιζόμενη

•

Μετασχηματιστή φόρτισης της μπαταρίας

•

Καλώδιο σύνδεσης USB

•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 16 GB Class 10
UHS-1
•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα
περιέχει
όλες τις πληροφορίες του ξενόγλωσσου
πρωτοτύπου.
•
3

Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

Φωτογραφική μηχανή τύπου Sony Cyber-shot H300
με ισχυρό zoom, δυνατότητα πανοραμικής λήψης
και υψηλή ανάλυση για πολύ καλό επίπεδο
ποιότητας φωτογραφικής αποτύπωσης που θα
μεγεθύνεται διατηρώντας πολύ καλό επίπεδο

Τεμάχιο

3
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ευκρίνειας.
Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται των:
Ανάλυση τουλάχιστον 20 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 35x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 70x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 3,0’’
Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CCD με μέγεθος 1/2.3-in
Επιλογές
ISO:
80/100/200/400/800/1600/3200

Auto

/

Φακός: Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.0 – 8.9
Focal Length Range: 4.5 – 157.5 mm
Focal Length Range (35 mm equiv.): 27.2 954 mm
Focus Range W: Approx. 1cm(0.03') to
infinity,
T:Approx.150cm(4.92') to infinity.
Εικόνα:
3864 pixels

Ανάλυση Εικόνων: 5152 x

Format εικόνας: JPEG
Video

Format: MP4
Ανάλυση: 1280x720 pixels
FPS: 30

Σύνδεση, Μνήμη:
Εσωτερική
τουλάχιστον 56 ΜΒ

μνήμη

Δυνατότητα
υποδοχής
SD/SDHC/SDXC, MS

Micro

καρτών:

Micro (Mark2), MS micro, MS XC-HG Duo,
D/SDHC/SDXC, MS Pro HG Pro, MS Pro Duo,
MS Duo
Σύνδεση USB
Μπαταρία:

ΑΑ

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:
•

Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής, ιμάντα
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ώμου, κάλυμμα φακού.
•
Τσάντα μεταφοράς ανθεκτική με εσωτερική
επένδυση βελούδου, τσέπες, ιμάντα ώμου και
κλεισίματα με φερμουάρ.
•

4 Μπαταρίες ΑΑ επαναφορτιζόμενες.

•

Φορτιστής μπαταριών ΑΑ 4 θέσεων.

•

Καλώδιο σύνδεσης USB

•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 32 GB Class 10
UHS-1
•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα
περιέχει όλες τις πληροφορίες του ξενόγλωσσου
πρωτοτύπου.
•
4

Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

Φωτογραφική μηχανή τύπου Panasonic Lumix
DMC-LX100, υψηλών επιδόσεων με αισθητήρα
MOS και δυνατότητα επιλογής αναλογιών πλευρών
συμπεριλαμβανομένης της 16:9 (ευρεία γωνία).
Δυνατότητα χειροκίνητων ρυθμίσεων διαφράγματος
και ταχύτητας και εξαιρετικό επίπεδο ποιότητας
φωτογραφικής αποτύπωσης.
Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται των:
Ανάλυση τουλάχιστον 12.8 Megapixels
Οπτικό zoom τουλάχιστον 3.1x.
Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.
Σταθεροποίηση εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 3,0’’
Σκόπευτρο
Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CMOS με μέγεθος 4/3
Επιλογές ISO:
800 / 1600

100 (Extended ISO)/ 200/ 400 /
/ 3200/ 6400 / 12800 / 25600

Φακός:Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 1.7 – 2.8
Focal Length Range: 10.9 – 34 mm
Focal Length Range (35 mm equiv,): 24 75 mm
Εικόνα:
3088 pixels

Ανάλυση Εικόνων: 4112 x

Τεμάχιο

2
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Format εικόνας: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW
Video

Format: MP4
Ανάλυση: 3840x2160 pixels
FPS: 25
Εγγραφή: 4Κ

Σύνδεση, Μνήμη:
καρτών

Δυνατότητα

υποδοχής

SD/SDHC/SDXC
Σύνδεση:
Μπαταρία:
φωτ.

HDMI, USB, WiFi
Li-ion με διάρκεια τουλάχιστον 350

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:
•

Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής

•
Τσάντα μεταφοράς ανθεκτική με εσωτερική
επένδυση βελούδου, τσέπες, ιμάντα ώμου και
κλεισίματα με φερμουάρ.
•

Μπαταρία ιόντων λιθίου επαναφορτιζόμενη

•

Μετασχηματιστής φόρτισης της μπαταρίας

•

Καλώδιο σύνδεσης USB

•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 32 GB Class 10
UHS-1
•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα
περιέχει όλες τις πληροφορίες του ξενόγλωσσου
πρωτοτύπου.
•

Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών
ΣΥΝΟΛΟ (€)
Φ.Π.Α. 24 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

2. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΌΝΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΔΙΑΙΡΟΎΜΕΝΟΥ ΤΎΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ»

Α/Α

Περιγραφή

Μ.Μ.

Ποσότ.

Τιμή Μο-

Δαπάνη
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νάδος

1

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 9000 Btu/h

τεμ.

5

2

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 12000 Btu/h

τεμ.

3

3

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 18000 Btu/h

τεμ.

4

4

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 24000 Btu/h

τεμ.

17

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΕΝΔΕΙΤΚΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ
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ΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

1

Αναμεταδότης UHF –
ισχύς 25 Watt. / 400470MHz πλήρως τοποθετημένος

1

Τεμ.

2

Τροφοδοτικό 220VAC
με δυνατότητα εναλλαγής & φόρτισης μπαταρίας, πλήρως τοποθετημένο

1

Τεμ.

3

Κεραία βάσεως βαρέως τύπου (επαγγελματική) / κέρδος 5dBd,
πλήρως τοποθετημένη

1

τεμ

4

Καλώδιο κεραίας χαμηλών απωλειών πλήρως τοποθετημένο

20

μέτρα

5

Συνδετήρες (connectors) κεραίας τύπου Ν,
πλήρως τοποθετημένοι

2

Τεμ.

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Δαπάνη

4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Μηχανή Espresso
- Αντλία πίεσης 15 bar
- Σύστημα θέρμανσης νερού
- Δυνατότητα προγραμματισμού της ποσότητας του
καφέ στο φλιτζάνι
- Αυτόματη συμπίεση του καφέ
- Μια χειρολαβή με ενσωματωμένο φίλτρο για
αλεσμένο καφέ (1 ή 2 φλ.) και για μερίδες καφέ
- Λειτουργία «προ-βρασμού» -βέλτιστη ανάδειξη του
αρώματος του καφέ

Επαγγελματική
πολυκαφετέρια
για εσπρέσο
και γαλλικό

- Μεταλλικό ακροφύσιο
Cappuccino και Café Latte
1

για

την

Παρασκευή

- Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 lt
- Πλάκα προθέρμανσης φλιτζανιών
- Μειωμένο επίπεδο θορύβου
- Καφετιέρα φίλτρου (1000w)
- Γυάλινη κανάτα (10-15 φλ.)
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας (2 ώρες μετά)
- Χρονοδιακόπτης με ρύθμιση
- Σύστημα για επιλογή ελαφρύ - βαρύ καφέ
- Αντικολλητική θερμαινόμενη βάση (no – stick)
-Στοπ ροής
- ‘Ενδειξη στάθμης νερού
- Ισχύος 1450 W
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Δαπάνη

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
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Τηλεόραση

1

Από 40 έως 45 ίντσες, smart tv

Βραχίονας

1

Με κλίση, με περιστροφή, με επιτοίχια τοποθέτηση
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Δαπάνη

5. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
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ΕΙΔΟΣ

Ψυγείο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ψυγείο, ύψους περίπου 1,50, συνολικής μικτής
χωρητικότητας 200 lt -220 lt , χαμηλό επίπεδο
θορύβου, ελεύθερης τοποθέτησης και εργονομία
εσωτερικού χώρου.

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Δαπάνη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
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6. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάμικτη καταμέτρηση σε τεμάχια και αξία
Εντοπισμός μισών και διπλών χαρτονομισμάτων
Εντοπισμός
των
διαφορετικού
μεγέθους
χαρτονομισμάτων, με έλεγχο και στις τρείς
διαστάσεις του χαρτονομίσματος ( πάχος, ύψος,
πλάτος )
Έλεγχος ποιότητας του χαρτιού με υπεριώδη
ακτινοβολία UV.
Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG για τη
μαγνητική μελάνη

Μηχάνημα
ανίχνευσης
πλαστών
χαρτονομισμάτ
ων (για Α΄, Β΄,
Γ, Ε΄,
Τριανδρίας
Κοινότητες)

Έλεγχος αγωγιμότητας μεταλλικής ταινίας με
ανιχνευτή MT.
5

Ταχύτητα ανίχνευσης ≤ 0,3 δευτερόλεπτα ανά
χαρτονόμισμα
Πιστοποίηση ECB BANK CERTIFICATION
Εγγύηση καλής λειτουργίας κατά το μέγιστο
δυνατό (τουλάχιστον δύο χρόνια)
Επιτόπου τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα
αναβάθμισης για καινούργια χαρτονομίσματα
Δυνατότητα ενημέρωσης και αναβάθμιση μέσω
USB
Ηχητική και φωτεινή ένδειξη για τα πλαστά
χαρτονομίσματα
Λειτουργία αναφορών
Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

Μηχάνημα
ανίχνευσης
πλαστών
χαρτονομισμάτ
ων (για Δ’
Κοινότητα)

1

Έλεγχος ανίχνευσης πλαστότητας του ευρώ και
ένα δεύτερο συνάλλαγμα (προεπιλογή GBP)
Αυτόματη ανίχνευση συναλλάγματος
Εύκολο στη χρήση
Πολυλειτουργική οθόνη: ένδειξη του αριθμού των

ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ
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αποδεκτών χαρτονομισμάτων μαζί με ένα γενικό
σύνολο
ή
την
επιμέρους
αξία
ανά
χαρτονομίσματα
Λειτουργία αναφορών
Ταχύτητα ανίχνευσης : ≤ 0,3 δευτερόλεπτα ανά
χαρτονόμισμα
Δυνατότητα αναβάθμισης της μηχανής σε νέα
χαρτονομίσματα
Η μονάδα να ρυθμίζεται για να εξάγει τα
χαρτονομίσματα από την μπροστινή ή την πίσω
πλευρά
Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω USB
Τα χαρτονομίσματα ευρώ μπορούν να φορτωθούν
κατά μήκος σε οποιοδήποτε προσανατολισμό
(άλλα νομίσματα ανάλογα με τη θέση των
χαρακτηριστικών ασφαλείας)
Τύπος λειτουργίας inverter
Ονομαστική απόδοση (btu/h) 24.000
Κλιματιστικό
(για Β΄
Κοινότητα)

Ψυκτική απόδοση (btu/h) 22520 (6820-27640)
1

Εγγύηση καλής λειτουργίας κατά το μέγιστο
δυνατό (τουλάχιστον δύο χρόνια)
Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++
Θερμική απόδοση (btu/h) 25250 (8190-29690)

usb
stick

memory

128 GB
1
Ευδιάκριτη μεγάλη οθόνη 12 ψηφίων
Ταχύτητα εκτύπωσης 2,0 γραμμές / δευτερόλεπτο

Αριθμομηχανή
με χαρτοταινία

1

Διπλό σύστημα τροφοδοσίας
μετασχηματιστής ρεύματος)

(μπαταρίες

Δίχρωμη εκτύπωση με μελανωτήρα
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Δαπάνη

ή
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7. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

Σύστημα μαγνητισμού
- απομαγνητισμού*
2

2

Ψηφιακή φωτογραφική
1
μηχανή (SLR)

3

Φορητό
αυτοενισχυόμενο σετ
με
κονσόλα
8
καναλιών, ηχεία 2 Χ 1
10’’,
MP3/USB/SD/Bluetoo
th, Βάσεις, Μικρόφωνο
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Δαπάνη

ΔΑΠΑΝΗ
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8.

Δ/ΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ηλεκτρική σκούπα, Υγρών & Στερεών
- Τάση: 230V / 50 Hz
-Ισχύς: 1500-2000 W
-Χωρητικότητα κάδου: 40 Lt και πάνω
-Μήκος καλωδίου ρεύματος: 5-10 m

2

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο αφυγραντήρας πρέπει να καλύπτει έναν χώρο
διαστάσεων τουλάχιστον 112 τ.μ., δηλαδή όσα
περίπου τ.μ. καταλαμβάνει ο υπόγειος ενιαίος
χώρος, όπου φυλάσσονται τα ακαταλογογράφητα
αρχεία του ΚΙΘ.
Δίπλα στον ενιαίο χώρο, υπάρχει ακόμα ένας
διακριτός χώρος 24 περίπου τ.μ., όπου φυλάσσονται
τα αντίτυπα των εκδόσεων του ΚΙΘ.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 Τροχήλατη βάση με περιστρεφόμενα
ροδάκια και χειρολαβή, ώστε να είναι
εύκολα μεταφερόμενος: ΝΑΙ
 Δυνατότητα αφύγρανσης: άνω των 20
λίτρων/24ωρο
 Χωρητικότητα
αφαιρούμενου
δοχείου
(δεξαμενής) νερού: άνω των 4 λίτρων
 Θόρυβος: μέχρι 50 Db
 Ισχύς: 260-420 watt
 Ιονιστής καθαρισμού αέρα: ΝΑΙ
 Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας όταν
γεμίσει το δοχείο (δεξαμενή) νερού: ΝΑΙ
 Σύστημα προειδοποίησης γεμάτου δοχείου:
ΝΑΙ
 Επαναφορά λειτουργίας (επανεκκίνηση) στις
επιλεγμένες ρυθμίσεις μετά από διακοπή
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: ΝΑΙ
 Αυτόματη επανεκκίνηση σε διακοπή
ρεύματος: ΝΑΙ
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Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης
και απενεργοποίησης της συσκευής: ΝΑΙ
Δυνατότητα σύνδεσης για συνεχή λειτουργία
σε μόνιμη αποχέτευση,
μέσω
ειδικού
σωλήνα: ΝΑΙ
Κυβικά μέτρα κάλυψης: άνω των 280 m3
Αντιβακτηριακό φίλτρο: ΝΑΙ
Φωτεινή ένδειξη γεμάτου δοχείου: ΝΑΙ
Σύστημα υπενθύμισης για τον καθαρισμό
του φίλτρου: ΝΑΙ
Αυτόματη απόψυξη: ΝΑΙ
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό
Σύνολο

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1

2

3

Μικρόφωνα Δυναμικά
Τεχνικές Προδιαγραφές:
Δυναμικό μικρόφωνο καρδιοειδές με
διακόπτη on / off, 80Hz-15kHz * Tύπος
Δυναμικό
*
Πολικό
Διάγραμμα
Kαρδιοειδές * Απόκριση συχνότητας
80.....15000 Hz * Ευαισθησία (1kHz)
1,5 mV/Pa * Αντίσταση 1000 Ohm *
Συνολική αρμονική παραμόρφωση - *
Διαστάσεις (Π x Y x Β) d 48 x 180 mm
* Βάρος 330 g χωρίς καλώδιο bq.
Πυκνωτικά μικρόφωνα
Τεχνικές Προδιαγραφές:
Πυκνωτικό
μικρόφωνο
Yπέρκαρδιoειδές, ευαισθησία:-44dB re 1
Volt/Pascal (6.3 mV @ 94 dB SPL) +/- 2
dB @ 1kHz, απόκριση συχνότητας
35HZ-20KHz, αντίσταση 50Ω
Φωτογραφική μηχανή
Τεχνικές Προδιαγραφές:
Αισθητήρας εικόνας: 1/2.3 type CCD
Συνολικά
pixel:
περίπου
20.2
Megapixels.
Επεξεργαστής εικόνας: DIGIC 4+.

ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΣΥΝΟΛΟ
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Εστιακή Απόσταση: 25 - 300 mm.
Τύπος
κλείστρου:
Ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο κλείστρο εστιακού επιπέδου.
Ταχύτητα κλείστρου: 1 - 1/2000 sec.
Οπτικό ζουμ: 12x.
Οθόνη: 7.5 cm (3.0'') LCD (TFT)
Φλας:
Καταστάσεις:
Αυτόματο,
Χειροκίνητο, Slow Synchro
Μέγεθος Εικόνας: μέχρι 5152 x 3864
Ταινίες [καρέ/δευτ.]:1280 x 720 (25fps),
640 x 480 (30 fps)
Θύρες επικοινωνιάς: USB
Κάρτα Μνήμης: SD/SDHC/SDXC
Συμβατό λειτουργικό: Windows 8 / 8.1 /
7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 / Mac OS X
10.7, 10.8, 10.9 / For Wi-Fi connection
to a PC:Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 only /
Mac OS X 10.7 / 10.8.2 or later / 10.9
Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία Ιόντων Λιθίου NB-11L/ NB11LH
Αυτονομία: Περίπου 200 λήψεις.
Διαστάσεις (W x H x D ):99.6 x 57.6 x
22.6 mm
Βάρος: Περίπου 141 gr

4

Κάρτα μνήμης
Τεχνικές προδιαγραφές:
Κάρτα μνήμης τύπου Micro SD
χωρητικότητας 32GB, ιδανική για
φωτογραφικές
μηχανές και άλλες
συσκευές που δέχονται microSD
Ψηφιακός καταγραφέας ήχου
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος οθόνης:
LCD
Μέγεθος οθόνης:
τουλάχιστον 2,79 cm (1.1”)
Μέσο αποθήκευσης
Μέγεθος εσωτερικής μνήμης: 8 GB
Τύπος κάρτας μνήμης: microSD
Τύποι αρχείων
Μορφή εγγραφής: MP3
Μορφή αναπαραγωγής: MP3, PCM
(WAV)
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3 /
WAV / FLAC
Ενσωματωμένα μικρόφωνα:
2 – 3

ΤΕΜΑΧΙΟ
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μικρόφωνα
Διάμετρος ηχείου: 18 mm
Μπαταρία

ιόντων λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας (αναπαραγωγή):
τουλάχιστον 30 ώρες
Μέγιστος
χρόνος
εγγραφής:
τουλάχιστον 30 ώρες
Συνδέσεις: USB 2.0,
Είσοδος μικροφώνου 3.5 mm,
Έξοδος ακουστικού 3.5 mm

Βάρος: Λιγότερο από 100g
Εγγύηση προμηθευτή: 2 χρόνια
Άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά:
 Στερεοφωνική καταγραφή ήχου
 Εγγραφή με χρονοδιακόπτη
 Αυτόματη έναρξη/ παύση
καταγραφής με τη φωνή
(VCVA)
 Kατευθυντικά στερεοφωνικά
μικρόφωνα για λιγότερο θόρυβο
εγγραφής
 Ικανοποιητική απόκριση
συχνότητας
 Δυνατότητα επιλογής
ευαισθησίας / προενίσχυσης
μικροφώνου (Υψηλό/ Μεσαίο/
Χαμηλό)
 Δυνατότητα καταγραφή
ημερομηνίας και ώρας εγγραφής
 Ακύρωση παρεμβολών
(θορύβου) και φίλτρο αποκοπής
χαμηλών συχνοτήτων
 Εξισορρόπηση φωνής
 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
αναπαραγωγής 0,5x – 2x
 Επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή
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 Ακουστικά
 Ασύρματη Σύνδεση (Bluetooth)
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

9. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΟΥΣ
1.

Καταμετρητές χαρτονομισμάτων

4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ
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Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Δαπάνη
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ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr

Αριθμός Προσφυγής

/20

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ

Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή:

Διεύθυνση : ________________________________________________________

Αρ. Τηλεφώνου : ______________________ Αρ. Φαξ : _____________________

e-mail : ______________________
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(2)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ονομασία : _________________________________________________________

Διεύθυνση : _________________________________________________________

Αρ. Τηλεφώνου : _________________________ Αρ. Φαξ : ___________________

e-mail : ___________________________

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης

Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης

_________________________________________

Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος

_________________________________________

Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή
απόφασης

________________________________________
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(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Να προσδιορίσετε ειδικά τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η
προσφυγή

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα της προσφυγής.

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα (αιτήματα) και να το (τα) αιτιολογήσετε.

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)
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(13) ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην
παρούσα Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά.

__________________________________

________________________

Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο _______________________________________
(Κεφαλαία)

Ιδιότητα ______________________________________________

Σφραγίδα
(Σε περίπτωση νομικού εκπροσώπου)

8

