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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΙΝ

Τις διατάξεις  

� 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) “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», 

� το Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) 
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  ,

� του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



� 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 άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

� του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

� του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

� του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

� 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”, 

� Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

� της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

� της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “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  απόφαση  62/2018  του  Δ.Σ.  του  Δήμου  σύμφωνα  με  την  οποία  ενέκρινε  τη  δαπάνη  με  τη
διαδιακασία του δημόσιου  ανοικτού διαγωνισμού  για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού
του Δήμου Ρόδου.

� Την απόφαση  δημάρχου με αριθμό 157/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

� Το προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους 
Κ.Α. 7134.0001, 7133.0002, 61/7341.0015, 61/7341.0023, 61/7341.0008.

� Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18REQ002586155. 

� Τις με αριθμό 133/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία  εγκρίθηκαν: 

        α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθεί σα   Π.Α.Υ.

             β) οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο

«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».
� Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18REQ002856492.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ:
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Πόλη ΡΟΔΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός 85100

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS GR421

Τηλέφωνο 22410-77728

Φαξ 22410-39780

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nafantenos@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες Αφαντενός Νικόλαος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rhodes.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Ρόδου και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημοτικές Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β). Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ). Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.rhodes.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η  δαπάνη  για  το  Δήμο  Ρόδου  βαρύνει  τους  κάτωθι  Κ.Α:  61/7341.0008,  /7133.0002,  /7134.0001,
15/7134.0003, 61/7341.0008, 61/7341.0015, 61/7341.0023.

� Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει από ιδίους πόρους για τις ομάδες 1,2. 
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� Η  δαπάνη  για  την  ομάδα  3   θα  χρηματοδοτηθεί  από   πίστωση  που  προέρχεται  από  το
Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020", με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85%
από  το  Ε.Γ.Τ.Α.Α.  και  15%  από  Εθνική  Δαπάνη,  σύμφωνα  με  την  5717/30-8-2016  απόφαση  του
Γενικού Γραμματέα της Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, περί καθορισμού
συνεχιζόμενων  πράξεων  των  μέτρων  313,321,322,323  της  περιφέρειας  Νότιου  αιγαίου  του
Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  2007-2013  στο  μέτρο  7  του  Προγράμματος  Αγροτικής
Ανάπτυξης  2014-2020,  εναρίθμου  έργου  2016ΣΕ0820120-Ο..Π.Σ.Α.Α.:176302  και   Σ.Α.Ε.  082/1,
Υποεργο 2 – «Ψηφιακές Συσκευές Εκθεσιακών και Διοικητικών Χώρων», του  έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΣΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ  ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ,  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ,  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΤΗΣ  ΝΟΤΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ,  ΜΕ  ΧΡΗΣΗ  ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.031,00 € χωρίς το ΦΠΑ (27.318,44 € με ΦΠΑ 24%).

� Η δαπάνη για την ομάδα 4,   συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης– και αφορά στο ΥΠΟΕΡΓΟ3  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (εξοπλισμός γραφείου) , της Πράξης « Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής
Ρόδου», που είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα <<Νότιο Αιγαίο 2014-2020>> στον ‘Αξο-
να Προτεραιότητας . <<Βελτίωση βασικών υποδομών του επιχειρησιακού προγράμματος>> με κωδι-
κό ΟΠΣ 5002813 και έχει  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ : 4.260,00 € χωρίς το ΦΠΑ(5.282,40 € με ΦΠΑ 24%).

� Η δαπάνη για την ομάδα 5   θα χρηματοδοτηθεί από την   πίστωση που προέρχεται από το
Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από
το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη, σύμφωνα με την 5717/30-8-2016 απόφαση του γενικού
γραμματέα  της  αγροτικής  πολίτικης  και  διαχείρισης  κοινοτικών  πόρων,  περί  καθορισμού
συνεχιζόμενων  πράξεων  των  μέτρων  313,321,322,323  της  περιφέρειας  Νότιου  αιγαίου  του
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 στο μέτρο 7 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης
2014-2020, εναρίθμου  έργου  2016ΣΕ0820110  -Ο.Π.Σ.Α.Α  176505,   της  Σ.Α.Ε  082/1  Υποεργο3 –
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Ηλεκτρονικού  Εξοπλισμού  ΓΙΑ  ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  Δ.Κ.   ΣΟΡΩΝΗΣ  ),  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  4.120,00  €  χωρίς  το
ΦΠΑ(5.108,80  €  με  ΦΠΑ  24%),  ΠΡΑΞΗ:  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΣΕ   ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.Κ.  ΣΟΡΩΝΗΣ.

�

Η δαπάνη για την ομάδα 6 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της Κρεμαστής
ΔΕ Πεταλουδών» προϋπολογισμού 4.870,00 € χωρίς  ΦΠΑ (6.038,80 € με ΦΠΑ 24%) με ενάριθμο
κωδικό 2016ΣΕ08210107 και  ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 186686 (Αριθμός ΣΑΕ082/1) χρηματοδοτείται  από το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85%
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  15% από Εθνική Δαπάνη, σύμφωνα με την απόφαση 10451/26-09-2017 του
Γενικού  Γραμματέας  της  Αγροτικής  Πολιτικής  και  Διαχείρισης  Κοινοτικών  πόρων  με  θέμα
«Ανειλημμένες  υποχρεώσεις  έργων  στον  Άξονα  4  ΠΑΑ  2007-13  με  προηγούμενο  ενάριθμο
2010ΣΕ08280000, στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020»  - ΚΩΔ. ΕΣΟΔΟΥ 1319.0001

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι :

� ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

 Τα προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 30200000-1.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

� ΟΜΑΔΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 119.957,28 € με ΦΠΑ 24%

� ΟΜΑΔΑ 2  : εκτιμώμενης αξίας 39.897,00 € με ΦΠΑ 24%

� ΟΜΑΔΑ 3: εκτιμώμενης αξίας 27.318,44 € με ΦΠΑ 24%

� ΟΜΑΔΑ 4: εκτιμώμενης αξίας 5.282,40 € με ΦΠΑ 24%

� ΟΜΑΔΑ 5: εκτιμώμενης αξίας 5.108,80 € με ΦΠΑ 24%
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� ΟΜΑΔΑ 6: εκτιμώμενης αξίας 6.038,80 € με ΦΠΑ 24%

Προσφορές  υποβάλλονται  για  όλα  τα  τμήματα  ή  για  ένα  μόνο  τμήμα-ομάδα,  με  την απαραίτητη
προϋπόθεση να περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι ποσότητες των υλικών του τμήματος-ομάδας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό των 203.602,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% και προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 164.195,74 ευρώ.

Η διάρκεια για όλες τις συμβάσεις ορίζεται  μέχρι 31/12/2018.  Ως χρόνος παράδοσης των υλικών
εφάπαξ  ή  τμηματικά  –ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας-  ορίζεται  το  διάστημα  των  δύο(2)
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  Για όλες τις συμβάσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη και
των  δύο  συμβαλλομένων,  δύναται  να  παραταθεί  έως  έξι(6)  το  πολύ   μήνες  προκειμένου  να
καλυφθούν  τρέχουσες  ανάγκες  του  Δήμου,  χωρίς  τροποποίηση  της  συμβατικής  αξίας  και
ποσότητας. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος, όπως αναφέρονται στη με-

λέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι.

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:

� 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)1, “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  άρθρου  26  του  ν.4024/2011  (Α  226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2

� 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”,

1 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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� του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)3 [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

� του  άρθρου  5  της  απόφασης  με  αριθμ.  11389/1993  (Β΄  185)  του  Υπουργού
Εσωτερικών4[συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

� του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

� του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των
στοιχείων  του αναδόχου  με τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)  «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»5,  της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την
τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,[συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

� 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.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/04/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 26η μηνός Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

 

3 Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  προκήρυξης  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας,  που

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του

άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο

διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
4 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ

περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου

379,
5 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης  μετοχών εταιρειών  που  συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις,  απαιτείται  σύμφωνα  με το

άρθρο  8  του  ν.  3310/2005,  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  εκτιμώμενης  αξίας  ανώτερης  του  ενός

εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 55577.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

Σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες.

Σε μια τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.

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.rhodes.gr  στην διαδρομή: προκηρύξεις  ► διαγωνισμοί έργων και προμηθειών  ► προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού στις 26/03/2018.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η  δαπάνη  των  αρχικών  και  επαναληπτικών   δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει  τον
ανάδοχο της προμήθειας. 

 . 

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
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 τους 

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.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Γενικές Πληροφορίες

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

��������η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

��������το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

��������το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

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
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του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  δέκα 10 ημέρες πριν
την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 6 ημέρες πριν
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της
Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  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 ψηφιακά
υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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 Τέσσερις  (4) 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 που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

Όταν οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή δεν  έχουν σημασία  για  την  προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

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  (τεχνικά  κ.λ.π.)   συντάσσονται  στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

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).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν
λόγω εγγράφων μπορεί  να  γίνει  είτε  από  τη  μεταφραστική  υπηρεσία  του  ΥΠ.ΕΞ.,  είτε  από  το  αρμόδιο
προξενείο,  είτε  από  δικηγόρο  κατά  την έννοια  των  άρθρων  454  του  Κ.Πολ.Δ.  και  53  του  Κώδικα  περί
Δικηγόρων,  είτε  από  ορκωτό  μεταφραστή  της  χώρας  προέλευσης,  αν  υφίσταται  στη  χώρα  αυτή  τέτοια
υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  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. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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.».

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της ΄Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
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της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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. 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,  σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των υλικών (τμήμα ή υποτμήμα)  η εγγυητική θα
αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή υποτμήματα.  Θα πρέπει να
αναγράφονται αναλυτικά τα τμήματα ή υποτμήματα που αφορά η εγγυητική  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  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή το 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. 

Υπόδειγμα της εγγυητικής συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρέχονται στο παράρτημα ΙV.

Η αναθέτουσα αρχή δύναται  να 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.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή συμμετοχής,  σε ποσοστό 2%
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ του ενδεικτικού προϋπολογισμού,  ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της προσφοράς. Οι
προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2018.

Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων ή υποτμημάτων  η εγγυητική θα αφορά το 2%
του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  για  τα  προσφερόμενα  τμήματα  ή  υποτμήματα,  τα  οποία  θα
αναφέρονται στην εγγυητική και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση
που θα αναφέρει αναλυτικά τα τμήματα ή υποτμήματα  για τα οποία δίδεται προσφορά.

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.
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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,  ήτοι  μέχρι  31/01/2019,  αλλιώς  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 μετά: 

α)  την  άπρακτη  πάροδο της προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί  ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης έπ’ αυτών,
και  

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 αποκλεισμού

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 τελεσίδικη  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 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 συνέργια
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 (ΣΕ 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 (ΣΕ  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,  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.

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
(IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις  νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. 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 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, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους. 

2.2.3.3. 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 ή αίτησης συμμετοχής: 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.6 

2.2.3.4. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  προσφέρω
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, 

(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.

 (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, 

(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
από τη παρούσα, 

(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, 

6  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν από

13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει  
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(θ) εάν 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. 

2.2.3.5.  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 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 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.

2.2.3.7. 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.

2.2.3.8.  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.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

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..

2.2.5. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Να δηλώνουν  τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών
τελευταίων ετών. 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται  με:

α) Πιστοποιητικό CE + ISO 9001 + 14001.  

2.2.7 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 αυτούς.
Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους  αναγκαίους  πόρους,  με  την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους
όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων.
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2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 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 των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  και  2.2.7  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 VI το οποίο αποτελεί ενημέρωση υπεύθυνης Δήλωσης, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

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.4412/2016.

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).

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, 2.2.3.3 και 2.2.3.4.

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
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν.4412/2016

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.

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:

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.  Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά

ιδίως: 

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
(IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις  νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από
τον  εργοδότη  για  όλους  τους  απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του
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συμμετέχοντος,  συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.).  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  οργανισμός  κοινωνικής  ασφάλισης  στον  οποίο  είναι  ασφαλισμένος  κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει
να προσκομίσει στην οποία θα αναγράφεται ο οργανισμός κύριας και επικουρικής ασφάλισης στον οποίο
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

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.

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.3  και  2.2.3.4  ένορκη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας
εγκατάστασής  του  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στις  παραγράφους  λόγοι
αποκλεισμού.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 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  καταλληλόλητας  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.

Οι  εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα οικονομικοί  φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι

οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  Αντίγραφο  ή  απόσπασμα  των  δημοσιευμένων  οικονομικών

ισολογισμών της  επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη

νομοθεσία  τους  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  των  τριών  (3)  τελευταίων

οικονομικών χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών για τρεις (3)

διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσημα έγγραφα

ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. 

Εάν  η  επιχείρηση  λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηματική  δραστηριότητα  κατά  χρονικό  διάστημα  που  δεν

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή

τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 
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 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.7

Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών τελευταίων ετών με
άλλους φορείς του Δημοσίου και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής των συμβάσεων ή βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης – παραλαβής από φορείς του ιδιωτικού τομέα. 

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α)Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2008 που αφορά την κατασκευή ελαστικών.

Β.6. Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  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.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  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. 

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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  ΙΙ  (τεχνικές
προδιαγραφές)της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα
όπως περιγράφονται  στο παράρτημα Ι

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Χρόνος ισχύος προσφορών: 31/12/2018. 

7 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε
από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
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 αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

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 (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β –
21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί  φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/Β  –  21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

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 6 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.

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  χαρακτήρα,  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.

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 ψηφιακά 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
ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή  σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να  απαιτείται  θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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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 ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

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 διαδικασίας.

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
περιλαμβάνουν: 

α)  Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016,  σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.9.1.  της παρούσας διακήρυξης.  Οι προσφέροντες συμπλη-
ρώνουν το σχετίκο πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου  doc, στη
διαδικτυάκη πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα VI)
β)  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις παραγράφους
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας προσκομίζεται  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)  εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσης.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές 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 καταλληλόλητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως
άνω Παράρτημα

.επίσης η διακήρυξη και όλα τα παραρτήματα θα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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  βάσει
τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω  και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  III (υπόδειγμα οικονομικής
προσφοράς) της διακήρυξης: 

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσης και  θα διατίθενται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www  .  rhodes  .  gr  .

[Α. Τιμές

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και η κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη
προσφορά στο σύνολο του τμήματος.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

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.
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα,  β)  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή  και  γ)  η  τιμή
υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  του  τμήματος  της  προκήρυξης  που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  στο
ΜEΡΟΣ Β του Παραρτήματος  I της παρούσας διακήρυξης δ) σε περίπτωση μη υποβολής προσφοράς για
ένα ή περισσότερα υλικά για ένα όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος I

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  μέχρι  και  την
υπογραφή της σύμβασης και κατεπέκταση μέχρι και το τέλος αυτής (31/12/2018). 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
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.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

 Ο Δήμος  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 κατακύρωσης) της παρούσας,

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 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 παρούσης

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

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:
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� Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 4
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι την  23 του μηνός  Απριλίου
2018 και ώρα11:00 π.μ 

� Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία  και
ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος

� Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Ο Δήμος  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 ο Δήμος  προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α)  Η  αρμόδια  Επιτροπή  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
οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους των εγγράφων της παρούσης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από
την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών
με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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.

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  της  Οικονομικής
Επιτροπής  του Δήμου Ρόδου , η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ8. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

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 προθεσμίας, είκοσι ημερών (20) ημερών 9 από την κοινοποίηση

8 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016
9 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών

μέσων' η Α.Α. δύναται,  αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος

ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός
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της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 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
ψηφιακή υπογραφή. 

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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  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

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  κατακύρωσης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

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  την
Επιτροπή  του Διαγωνισμού 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. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%  στην
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας σύμφωνα
με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

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 έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.  

του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός
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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) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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 η κατακύρωση,  με την ίδια διαδικασία,  γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις  

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  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής10 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. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης11.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά12 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 πιστοποιητικών13

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, το οποίο
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. 

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.

10  Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
11  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
12 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.)». 
13  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.)”.
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• 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.

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 προσφυγής14.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ15.

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
έκδοση  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.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης,  εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά

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. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης),

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.  Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο

Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης 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. 16

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  [ή  στην

περίπτωση  που  τα  υλικά  είναι  διαιρετά  και  η  παράδοση  γίνεται  τμηματικά:  αποδεσμεύονται

τμηματικά,  κατά  το  ποσό  που  αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  του  τμήματος  των  υλικών   που

14  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
15  Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  19  του  ΠΔ  39/4.5.2017  –  Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
16 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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παραλήφθηκε  οριστικά] 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

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί  τις υποχρεώσεις  στους τομείς  του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δικαίου,  που έχουν θεσπιστεί  με  το δίκαιο  της Ένωσης,  το εθνικό
δίκαιο,  συλλογικές συμβάσεις  ή διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

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.

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  μέχρι 31/12/2018.

Για  όλες  τις  συμβάσεις  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  και  τον  δύο  συμβαλλομένων  δύναται  να
παραταθεί  έως  έξι(6)  το  πολύ  μήνες  προκειμένου  να  καλυφθούν  τρέχουσες  ανάγκες  του  Δήμου
χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας. 

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  συνεργασίας. 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. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

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  και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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,

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.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων 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, 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 0,06% 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 ισχύει)

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. 4412/2016

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας  4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορ-
ρέει 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 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 απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-
δόχου 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
πρόστιμο 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
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάστα-
ση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου ορ-
γάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των δια-
δικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - πα-
ράδοσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2  (Κήρυξη  οικονομικού φορέα εκπτώτου  -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος  παράδοσης  υλικών),  6.3.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο απο-
φαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, τμηματικά ή εξολοκλήρου, ανάλογα με τις προ-

κύπτουσες ανάγκες του Δήμου αποκλειστικά με έξοδα του μειοδότη. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται

ανωτέρω σε 2 μήνες το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης.

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 (όπου αυτή θα υποδειχθεί από τη Δνση Πληροφορικής του Δήμου) και την επιτροπή
παραλαβής, για την  ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει  το υλικό,  τουλάχιστον δύο (2)  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.4412/1617  σύμφωνα με τα οριζόμενα

17 Άρθρο  221  παρ.  11  β)  του  ν.  4412/2016:  “  Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου

οργάνου.  Το  όργανο  αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,
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στο  άρθρο  208  του  ως  άνω νόμου  και  το  Παράρτημα  V της  παρούσας  (σχέδιο  σύμβασης).  Κατά  την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος και  εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

 Η τροφοδοσία των υλικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου όπως περιγράφονται στο άρθρο 6.2.2
της παρούσης. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τον  ποσοτικό  και  ποιοτικό  έλεγχο  συντάσσει  πρωτόκολλα  (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 παραλειπτέα 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.  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΄εφεση 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 παράδοση των ποσοτήτων ττου μηχανογραφικού εξοπλισμού θα γίνεται σε σημεία που θα
υποδειχθούν από τη Δνση Πληροφορικής του Δήμου αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή. Η πα-
ραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο 6.1. ο προμηθευτής είναι υποχρε-
ωμένος να παραδώσει τα εκάστοτε αιτούμενα υλικά το αργότερο μέσα σε δύο(2) μήνες από την υπο-
γραφή της σύμβασης.

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. η
εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.18

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.

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” 
18 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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6.3.2. 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.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της  Σύμβασης
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια  μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών   του Δήμου

Ρόδου.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

� Η δαπάνη για τις ομάδες 1 και 2 θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

� Η  δαπάνη  για  την  ομάδα  3  θα  χρηματοδοτηθεί  από   πίστωση  που  προέρχεται  από  το

Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020",  με ποσοστό συγχρηματο-

δότησης  85%  από  το  Ε.Γ.Τ.Α.Α.  και  15%  από  Εθνική  Δαπάνη,  σύμφωνα  με  την

5717/30-8-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αγροτικής Πολιτικής και Διαχεί-

ρισης  Κοινοτικών  Πόρων,  περί  καθορισμού  συνεχιζόμενων  πράξεων  των  μέτρων

313,321,322,323 της περιφέρειας Νότιου αιγαίου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης 2007-2013 στο μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ενα-
ρίθμου έργου 2016ΣΕ0820120-Ο..Π.Σ.Α.Α.:176302 και  Σ.Α.Ε. 082/1. 

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού στο υπό κατασκευή πολιτισμικό εκθετήριο

στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεσαναγρού του Δ.Δ. Νότιας Ρόδου στο Δήμο Ρόδου.

ΠΡΑΞΗ: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΣΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ  ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ,
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ,  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΤΗΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ"

ΥΠΟΕΡΓΟ 02 

   " ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.031,00 € χωρίς το ΦΠΑ(27.318,44 € με ΦΠΑ 24%)
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� Η δαπάνη για την ομάδα 4 , συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-

ξης– και  αφορά στο  ΥΠΟΕΡΓΟ3  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (εξοπλισμός γραφείου) , της Πράξης « Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής
Ρόδου»,  που είναι  ενταγμένη στο επιχειρησιακό  πρόγραμμα <<Νότιο  Αιγαίο  2014-2020>> στον ‘Αξονα

Προτεραιότητας .  <<Βελτίωση βασικών υποδομών του επιχειρησιακού προγράμματος>> με κωδικό ΟΠΣ

5002813 και έχει  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ : 4.260,00 € χωρίς το ΦΠΑ(5.282,40 € με ΦΠΑ 24%)

� Η δαπάνη για την ομάδα 5 θα χρηματοδοτηθεί από την  πίστωση που προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγρο-

τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από

Εθνική Δαπάνη, σύμφωνα με την 5717/30-8-2016 απόφαση του γενικού γραμματέα της αγροτικής πολίτικης

και διαχείρισης κοινοτικών πόρων, περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των μέτρων 313,321,322,323 της

περιφέρειας Νότιου αιγαίου του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 στο μέτρο 7 του προγράμματος

αγροτικής  ανάπτυξης  2014-2020, εναρίθμου  έργου  2016ΣΕ0820120  -Ο.Π.Σ.Α.Α  176505,   της  Σ.Α.Ε
082/1

Υποεργο3 –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  Δ.Κ.   ΣΟΡΩΝΗΣ  ),  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  4.120,00  €  χωρίς  το
ΦΠΑ(5.108,80  €  με  ΦΠΑ  24%),  ΠΡΑΞΗ:  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΣΕ   ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.Κ.  ΣΟΡΩΝΗΣ

Η  δαπάνη  για  την  ομάδα  6  «Προμήθεια  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  για  τη  βιβλιοθήκη  της
Κρεμαστής ΔΕ Πεταλουδών» προϋπολογισμού 4.870,00 € χωρίς ΦΠΑ (6.038,80 € με ΦΠΑ 24%) με

ενάριθμο κωδικό 2016ΣΕ08210107 και  ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 186686 (Αριθμός ΣΑΕ082/1) χρηματοδοτείται

από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85%

από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη, σύμφωνα με την απόφαση 10451/26-09-2017 του Γενικού

Γραμματέας  της  Αγροτικής  Πολιτικής  και  Διαχείρισης  Κοινοτικών  πόρων  με  θέμα  «Ανειλημμένες

υποχρεώσεις έργων στον Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-13 με προηγούμενο ενάριθμο 2010ΣΕ08280000, στο Μέτρο

19 του ΠΑΑ 2014-2020»

ΚΩΔ. ΕΣΟΔΟΥ 1319.0001

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1 & ΟΜΑΔΑ 2

Ι) ΓΕΝΙΚΑ

Όλα τα είδη πρέπει να είναι  καινούργια, αμεταχείριστα, μη ανακατασκευασμένα, να έχουν πιστοποί-
ηση CE  και να είναι σύγχρονης  τεχνολογίας. Οι Η/Υ  μπορεί  να  είναι  συναρμολογημένοι στην Ελλάδα  ή
στο εξωτερικό το πολύ πριν ένα εξάμηνο. Όλοι οι Η/Υ θα διαθέτουν  πληκτρολόγιο και mouse. Όλοι οι εκτυ-
πωτές θα διαθέτουν τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης με τους Η/Υ.  Τα  υπόλοιπα  είδη πρέπει να  έχουν
κατασκευαστεί  το πολύ πριν  δύο έτη. Παρακάτω ακολουθούν τα  επιθυμητά  τεχνικά και κατασκευαστικά
στοιχεία  για κάθε είδος. 

Οι κατωτέρω προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες αποδεκτές. Προσφερόμενα είδη που δεν τις πληρούν
θα αποκλείονται ως απαράδεκτα. Μόνο στην περίπτωση που για κάποιο είδος καμία από τις προσφορές δεν
καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί να κάνει αποδεκτές προσφορές που
δεν καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και να τις αξιολογήσει. Σε περίπτωση που έστω και μια
προσφορά καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τότε όσες δεν τις καλύπτουν αποκλείονται ως μη αποδεκτές.
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ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ηλεκτρονικός υπολογιστής Τύπου Α

KOYTI MIDI

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ i3 τελευταίας γενιάς με Benchmark τουλάχιστον 5900

ΜΗΤΡΙΚΗ Μητρική LGA 1151 
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray)
2 x PCIe 2.0 x1
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A
4 x USB 2.0
3 x Audio jack(s)
1 x COM port(s) connector(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)

ΜΝΗΜΗ DDR4 4GB 2133MHz

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1 3,5" SATA3  1TB 32MB

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2 SSD 120GB Ταχύτητα ανάγνωσης 550MB/s, Ταχύτητα εγγραφής 350MB/s

ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
- ΠΟΝΤΙΚΙ 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ USB Αγγλικό- Ελληνικό 

DVD-RECORDER ΝΑΙ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Τροφοδοτικό  τουλάχιστον  500watt  με  ανεμιστήρα 120cm και  80+  Bronze  Energy-
Efficiency
Mainboard              1x,P4/P8    1x,PCI Express    2x,SATA  7x,Molex     4x
FDD                           1x

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Microsoft Windows 10 64-bit Professional Ελληνικά  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 χρόνια εγγύηση

2. Ηλεκτρονικός υπολογιστής Τύπου Β

KOYTI MIDI

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ i3 τελευταίας γενιάς με Benchmark τουλάχιστον 5900
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ΜΗΤΡΙΚΗ

Μητρική LGA 1151 

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray)

2 x PCIe 2.0 x1

1 x DVI-D

1 x D-Sub

1 x LAN (RJ45) port(s)

2 x USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A

4 x USB 2.0

3 x Audio jack(s)

1 x COM port(s) connector(s)

4 x SATA 6Gb/s connector(s)

1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)

1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin)

1 x S/PDIF out header(s)

1 x 24-pin EATX Power connector(s)

ΜΝΗΜΗ DDR4 8GB 2133MHz

ΣΚΛΗΡΟΣ  ΔΙΣΚΟΣ
1 ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ SSHD  3,5" SATA3 1TB 64MB, NAND SIZE 8GB

ΣΚΛΗΡΟΣ  ΔΙΣΚΟΣ
2  

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Αυτόνομη Κάρτα γραφικών τουλάχιστον 2GB, ΜΈΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4096x2160

ΣΕΤ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ  -
ΠΟΝΤΙΚΙ 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ USB Αγγλικό- Ελληνικό

DVD-RECORDER DVD-RECORDER 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Τροφοδοτικό  τουλάχιστον  500watt  με  ανεμιστήρα  120cm  και  80+  Bronze  Energy-
Efficiency
Mainboard               1x
P4/P8                         1x
PCI  Express              2x
SATA                          7x
Molex                        4x
FDD                           1x

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Microsoft Windows 10 64-bit Professional Ελληνικά  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 χρόνια εγγύηση

3. Οθόνη TFT

Τύπος Οθόνης Έγχρωμή LED -  Ευρυγώνια 16:9

Μέγεθος Ορατής Επιφάνειας >=23" 

Μέγιστη ανάλυση 1920 X 1080 
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Χρόνος απόκρισης 2ms

Είσοδος Σήµατος VGA, DVI, HDMI

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 (Να κατατεθούν)

Εγγύηση 3 χρόνια On-Site στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήµου Ρόδου

4. Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος Laser A4 Δικτυακός

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser

Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α4

Μνήµη 128 ΜΒ

Ανάλυση εκτύπωσης 1200 x 1200 dpi

Ταχύτητα  εκτύπωσης 33 σελίδες/λεπτό

Σύνδεση USB 2.0, Ethernet και Wifi

Μηνιαίος κύκλος εργασιών ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50000

Επιπλέον χαρακτηριστικά
αυτόματη  εκτύπωση  διπλής  όψης  (ενσωματωμένο  duplex unit),
τροφοδοσία 250 σελίδων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 

Εγγύηση 1 χρόνος

5. Πολυμηχάνημα Ασπρόμαυρο Laser A4 Δικτυακό

Πολυμηχανημα Print, Scan, Copy, Fax

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser

Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α4

Μνήµη 128 ΜΒ

Ανάλυση εκτύπωσης 4,800 x 600 dpi

Ανάλυση σάρωσης Μέχρι 4800 x 4800 dpi

Εκτύπωση Διπλής όψης ΝΑΙ

Ταχύτητα  εκτύπωσης 28 σελίδες/λεπτό

Σύνδεση USB 2.0 και Ethernet 10/100

Μηνιαίος κύκλος εργασιών 12000

Τροφοδότης σελίδων 250 φύλλα 

Αυτόματος τροφοδότης Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) 40 φύλλων τουλάχιστον ,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 

Εγγύηση 3 χρόνια

6. Εκτυπωτής Dot Matrix

Number of Pins 24 pins
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Αριθμός στηλών 80 στήλες

Ταχύτητα εκτύπωσης
HighSpeed-Draft:  10  cpi:  347  Χαρακτήρες/s,  LQ:  10  cpi:  86
Χαρακτήρες/s,  Draft:  10  cpi:  260
Χαρακτήρες/s

Τμήματα εγγράφων 3 συν ένα πρωτότυπο

Ανάλυση εκτύπωσης 360 x 180 DPI

Συνδέσεις Αμφίδρομη παράλληλη, USB 2.0 Τύπου B, RS-232

Τροφοδοσία χαρτιού Μεμονωμένο φύλλο πίσω, Συνεχές χαρτί πίσω, Έξοδος χαρτιού πίσω

Τύποι χαρτιού
Χαρτί  σε  μεμονωμένα  φύλλα  (μίας  και  πολλών  στρώσεων),  Συνεχές
χαρτί  (μίας  και  πολλών  στρώσεων),  Ετικέτες  (μίας  και  πολλών
στρώσεων), Χαρτί σε ρολό, Φάκελοι

Μέσος χρόνος βλάβης (Mean
Time Between Failures)

10.000 Ώρες

Διάρκεια ζωής κεφαλής 400 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια εγγύηση

7. Εκτυπωτής Α3 Έγχρωμος

Τεχνολογία Εκτύπωσης inkjet 

Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α3

Μνήµη 16 MB (ROM), 128 MB (DDR RAM)

Ανάλυση εκτύπωσης 
600 x 1.200 dpi Μαύρο,  Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4.800 x
1.200 dpi

Ταχύτητα  εκτύπωσης 33 σελίδες/λεπτό ασπρόμαυρο, 29 σελίδες/λεπτό έγχρωμο

Σύνδεση 1 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 ασύρματης σύνδεσης 802.11b/g/n

Μηνιαίος κύκλος εργασιών 12.000

Τροφοδοσία  250 φύλλα

Επιπλέον χαρακτηριστικά αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (ενσωματωμένο duplex unit), 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 

Εγγύηση 1 χρόνος

8. Φορητός Υπολογιστής

Επεξεργαστής i3 2GHz  με Benchmark τουλάχιστον 3150

Οθόνη 15.6'' LED FHD

Μνήµη 4 GB RAM  DDR4 

Δίσκος Χωρητικότητας 500 GB τουλάχιστον

Οπτικός Δίσκος DVD-RW Super Multi with Double Layer

Κάρτα Γραφικών Ενσωµατωµένη τουλάχιστον Intel HD Graphics 520

Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100 κάρτα δικτύου 

Ασύρµατη Επικοινωνία Wifi 802.11b/g/n,   Bluetooth 4.0

Διασυνδέσεις  1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C, Είσοδος για µικρόφωνο,
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ηχεία

Πρόσθετα χαρακτηριστικά Ενσωµατωµένη κάµερα, έξοδος VGA,HDMI

Πληκτρολόγιο English / Greek

Λειτουργικό Σύστηµα Windows 10 pro Ελληνικά 

Χρόνος Λειτουργείας Τουλάχιστον 35 ώρες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια εγγύηση

9. Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Πληκτρολόγιο
USB

Χαρακτήρες: Λατινικά/Ελληνικά

Ποντίκι Οπτικό τριών κουμπιών, USB

Εγγύηση 3 χρόνια 

10. NAS SERVER τύπου 1

Επεξεργαστής: Διπύρηνος με συχνότητα επεξεργαστή τουλάχιστον 1.60GHz.

Μνήμη Ελάχιστου μεγέθους 2GB DDR3 RAM.

Θήκες Δίσκων Ελάχιστες  Hard Disk Drive: 4 x 3.5''

Ενδείξεις κατάστασης  LAN, HDD 1-4.

Disk management Τουλάχιστον RAID 0, 1, 5, JBOD, spanning + hot spare support

Αντιγραφή USB Αυτόματη  με το πάτημα ενός κουμπιού.

Συνδεσιμότητα Τουλάχιστον : 2 x RJ-45 Ethernet port (1000 Mbit/s), USB: 3 x USB 3.0 port.

Υποστηριζόμενα
πρωτόκολλα δικτύου

SSH, LLTD, UPnP, NTP, DHCP,  IPv4 and IPv6, DDNS,  iSCS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 (Να κατατεθούν)

Σκληρός Δίσκος 

Προεγκατεστημένοι  δύο  σκληροί  δίσκοι  ιδίου  κατασκευαστή  με  τον  NAS,
κατάλληλοι  για  NAS με  ελάχιστη  χωρητικότητα  8  TB ο  ένας,  ταχύτητα
περιστροφής 5400 RPM, Cache: 128 MB, ελάχιστη ταχύτητα μεταφοράς 170
MB/s και με τουλάχιστον τριετή εργοστασιακή εγγύηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια εγγύηση
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11. Docking Station

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση

Σύνδεση Για σκληρούς δίσκους 2.5'' και 3.5'' SATA HDD/SDD.

Επιπλέον χαρακτηριστικά
2  σκληρούς  δίσκους  ταυτόχρονα,   Κουμπί  κλωνοποίησης
σκληρού δίσκου sector-by-sector, USB 3.0, SATA I/II/III.

Εγγύηση 1 έτος 

12. UPS

Είδος Line Interactive 

Ισχύς VA 1000VA 

Ισχύς Watt 600W

Αυτονομία (50% φορτίο) Τουλάχιστον 10 λεπτά.

Επιπλέον χαρακτηριστικά
2 x schuko, 1 x USB,  Προστασία overload, discharge, and overcharge
protection, auto-restart

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 

Εγγύηση 2 Χρόνια

13. NAS SERVER τύπου 2

CPU: ≥ Intel Xeon Quad-core 3.50GHz - 3.90GHz,  8 MB SmartCache

DRAM: ≥ 16GB ECC (2 x 8 GB) με δυνατότητα επέκτασης στα 32GB

Flash memory: 512 MB.

Hard drive:
12  x  3.5-inch  SAS  12Gbps,  SAS/SATA  6Gbps/3Gbps  hard  drive  or  2.5-inch
SAS/SATA SSD hard drive

Msata SUPPORT ≥ 2

Lan port: Built-in 2 x 10 GbE SFP+ ports (LAN-10G2SF-MLX) and 4 x GbE ports

LAN επεκτάσιμο σε 40GbE NAI 40GbE  

USB:
≥ 4x  USB  3.0  port  
≥  4x  USB  2.0  port  
Support USB printer, pen drive, USB hub, and USB UPS etc.

HDMI:  ≥ 1 x HDMI

Form factor:  ≤ 2U, rack mountable.

Κατανάλωση ρεύματος: Sleep mode: 111.26, In Operation: 178.65 W (with 12 x 1TB hard drive installed)　

Παροχή ρεύματος: Redundant power: Input 90~264VAC; 450W x 2

Ανεμιστήρες:  4 x 6 cm smart cooling fan

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 (Να κατατεθούν)

Εγγύηση:  5 χρόνια Software - 3 χρόνια hardware
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14. Βιντεοπροβολέας

Προβολέας με εναλάξιμους φακούς ΝΑΙ

Τεχνολογία προβολής 3LCD

Color light output >=7000 lm 

Λόγος Αντίθεσης 50000:1 ή καλύτερος Ναι

Εγγενής Ανάλυση 1920 × 1200

Λόγος διαστάσεων 16:10

Διόρθωση Keystone 
Χειροκίνητο vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °

ή καλύτερο

Μετατόπιση φακού Μηχανοκίνητα - Vertical ± 67 %, horizontal ± 30 %

Συμπεριλαμβάνεται std φακός Ναι

Throw ratio std φακού 1,45- 2,32:1 

Focus Motorized Factor: 1 - 1,6

Speaker 10 W x 1 (monaural)

Διάρκεια λάμπας (σε κανονική λειτουργία) >=3000h

Θόρυβος (σε κανονική λειτουργία) =<40db

Βάρος <=13kg

Συνδεσιμότητα  

Είσοδοι  βίντεο,υπολογιστή,ήχου,μικροφώνου  και
ελέγχου

USB 2.0 Τύπου  A,  USB 2.0  Type B (Service Only),
RS-232C,  Διασύνδεση  Ethernet (100  Base-TX /  10
Base-T),  Ασύρματο  LAN IEEE 802.11a/b/g/n
(προαιρετικά),  Είσοδος  VGA, Έξοδος  VGA, Είσοδος
DVI,  Είσοδος  BNC,  HDBaseT,  Έξοδος  ήχου  stereo
mini jack, Είσοδος ήχου  stereo mini jack (3x),  HDMI
(HDCP 2.2)

Ασφάλεια
Προστασία  Kensington,  Φραγή  πεδίου  χειρισμού,
Προστασία με κωδικό πρόσβασης

Αλλά χαρακτηριστικά
Βελτίωση 4K, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με
κάμερα εγγράφων, Μνήμη θέσης φακού

ΕΓΓΥΗΣΗ  

36  μήνες  εγγύση  με  μεταφορά  στο  χώρο  μας  ή
20000h. Λυχνία:36 μήνες ή 1000h η λυχνία

ΝΑΙ

15. Φωτοτυπικό 

Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης Α4 (σελ/λεπτό) 20

Μέγιστο µέγεθος πρωτοτύπου Α3

Εκτύπωση Ασπρόµαυρη

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser

Μνήµη 256 MB

Ανάλυση εκτύπωσης 600dpi

Εκτύπωση 2 όψεων Αυτόµατη

Σύνδεση Ethernet και USB
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Λειτουργία ως εκτυπωτή δικτύου ΝΑΙ

Λειτουργία ως έγχρωµου scanner δικτύου ΝΑΙ

Μηνιαίος Κύκλος 5.000

Σµίκρυνση - Μεγέθυνση 50% - 200%

Κασέτες 1 κασέτα 250 φύλλων

Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τροφοδοσία  bypass 100  φύλλων,  ARDF για
αναστροφή εγγράφων στη σάρωση 50 φύλλων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 

Εγγύηση 1 Έτος

ΙΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Η Τεχνική προσφορά πρέπει  να περιλαμβάνει  εγχειρίδια   για όλα τα είδη  .  Ειδικά για τους  Η/Υ
απαιτούνται εγχειρίδια και για τις  επιμέρους συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ)

IV) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις που πρέπει να ισχύουν για κάθε είδος αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία κάθε είδους,
στην παράγραφο ΙΙ του παρόντος τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 

Η εγγύηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα καλύπτει το mouse και το πληκτρολόγιο.

Η παρεχόμενη εγγύηση θα καλύπτει, για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, την εξής περίπτωση:

Τα ανωτέρω θα βεβαιώνει ότι αποδέχεται ο διαγωνιζόμενος με υπεύθυνη δήλωσή του η οποία θα
περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.

Επίσης  πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συμβολαίου συντήρησης κατά την διάρκεια αλλά και μετά
την λήξη της εγγύησης.

()a V) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Στην τεχνική προσφορά  πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται  το μοντέλο και  η  εταιρεία κατασκευής ή
συναρμολόγησης  για   κάθε είδος.

Επίσης πρέπει να αναφέρονται  τα  σχετικά  πιστοποιητικά:

� Για  τους Η/Υ  απαιτούνται πιστοποιητικά CE

ΟΜΑΔΑ 3

1. Server

Πλήρης  Server ικανός  για  πολλαπλές  εφαρμογές  και  διαχείριση  μεγάλου  όγκου  δεδομένων.
Περιλαμβάνει  οθόνη  19'',  USB πληκτρολόγιο  και  ποντίκι.  Λειτουργικό  σύστημα  Windows Server
2012 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

� Τροφοδοτικό: 1 x 500watt

� Controllers: Raid Controller(0/1/) 

� Τύπος Επεξεργαστή: Core i3 

� Συχνότητα Επεξεργαστή: 3.40 Ghz 

� Μέγεθος Μνήμης: 8  GB

� Τύπος Μνήμης: DDR III 

� Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 2  x 500GB 

� Τύπος Σκληρών Δίσκων: Sata IIΙ

� Ethernet: 10/100/1000 Gigabit Ethernet Lan 
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� USB: 4 x USB3.0 

� Έξοδος VGA: 1 x VGA 

� Σειριακή: 1 x Serial Port 

� Οπτικά Μέσα: 16x SATA DVD-ROM 
Οθόνη

� Διαγώνιος: 18.5" 

� Τεχνολογία Απεικόνισης: LCD 

� Αναλογία: 16:9 

� Μέγιστη Ανάλυση: full HD 

� Φωτεινότητα: 250 cd/m² 

� Χρόνος Απόκρισης: 5 ms 

2. UPS

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

� Ισχύς 900watt/1500VA 

� Τύπος Line Interactive 

� Χρόνος επαναφόρτισης 4-6 hours for 90% capacity  

� Smart chip για μείωση κατά 50% του χρόνου φόρτισης 

� Ενσωματωμένο AVR 

� Λειτουργία auto startup στην επαναφορά του AC 

� Λειτουργία φόρτισης ενώ είναι κλειστό 

� USB θύρα 

� Προστασία τηλεφωνικής γραμμής

� Έξοδο ρεύματος suco 

� Χρόνος Απόκρισης: 2-6ms typical, 10ms max 

� Επίπεδο θορύβου έως40 dB.

3. HY

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη 18.5”, πληκτρολόγιο, ποντίκι (HY) και Windows 8

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

� Τύπος Επεξεργαστή: Intel Core i5 

� Συχνότητα Επεξεργαστή: 3.10 GHz 

� Cache Επεξεργαστή: 3 MB 

� Μέγεθος Μνήμης: 4 GB

� Μέγιστη Επέκταστη Μνήμης: 16 GB 

� Τύπος Μνήμης: DDR III , διάταξη 1 x4 GB 

� Συχνότητα Μνήμης: 1333 MHz 

� Σκληρός Δίσκος χωρητικότητας 500 GB 

� Τύπος Σκληρού Δίσκου: Sata III 

� Onboard Κάρτα Ήχου

� Κάρτα Γραφικών με αυτόνομη μνήμη τουλάχιστον 1GB

� Πληκτρολόγιο USB

� Ποντίκι Optical USBι 

� Ethernet: Gigabit (10/100/1000) 

� USB: 4 x USB 3.0 

� Είσοδος Mic In 

� Έξοδος Ηeadphone

� Έξοδος VGA: 1 x VGA 

� DisplayPort: 1 x DisplayPort 

� Σειριακή: 1 x Serial Port 

� Οπτικά Μέσα: DVD+/-RW SuperMulti  
Οθόνη

� Τύπος συσκευής: LCD Display 

� Μέγεθος οθόνης: 18.5" 

� Μέγιστη ανάλυση: 1920x1080
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4. Infopoints/HB

Οθόνη αφής 17'' με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή και Windows 8 (Infopoints)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

� Διαγώνιος: 17" 

� Τεχνολογία Απεικόνισης: LCD 

� Τύπος Οθόνης: Touch Screen

� Μέγιστη Ανάλυση: 1920 x 1080

� Τύπος Επεξεργαστή: Intel Core i3 

� Συχνότητα Επεξεργαστή: min 2.50 GHz 

� Cache Επεξεργαστή: 3 MB 

� Μέγεθος Μνήμης: 4GB

� Τύπος Μνήμης: DDR III 

� Συχνότητα Μνήμης: 1333 MHz 

� Σκληρός Δίσκος χωρητικότητας 500 GB 

� Onboard Κάρτα Ήχου

� Κάρτας Γραφικών  HD  

� Ethernet: Gigabit (10/100/1000) 

� USB: 4 x USB 3.0 

� Είσοδος Mic In 

� Έξοδος Ηeadphone 

5. WiFi USB

WiFi USB adapter ταχύτητας 150Mbps (wi-fi  b/g/n)

6. TV 40”

Τηλεόραση 40'' SMART TV 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

� Μέγεθος οθόνης    40 ίντσες (101 εκ.)

� Ανάλυση : 1920 x 1080

� Συνδέσεις    4 x HDMI

� 1 x scart

� 1 x video composite

� 1 x video component

� Έξοδος audio ψηφιακή οπτική

� Υποδοχή ακουστικών

� Είσοδος PC

� Slot CI

� Είσοδος κεραίας

� Είσοδος audio DVI

� Θύρα Ethernet

� 2 x USB 2.0

� Υποδοχές video  2

� Είσοδος DVI  Είσοδος audio DVI

� Τεχνολογία 200 Hz

� All Share (powered by DLNA)

� Wireless LAN (WI-FI)

� Picture-In-Picture

� Anynet+ (HDMI-CEC)

� Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

� Ρολόι

� Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων

� Ψηφιακό φίλτρο
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7. Βάση TV

Βάση  τηλεόρασης  για  στήριξη  σε  τοίχο  κατάλληλη  για  τις  υπό  προμήθεια  τηλεοράσεις  που
περιγράφηκαν ανωτέρω.

8. Flash USB 32GB

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

� Χωρητικότητα   64 GB  

� Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης       32 MB/Sec  

� Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής        18 MB/Sec  

9. USB καλώδιο

Καλώδιο επέκτασης USB type A 2m.

10. Ακουστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

� Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20kHz 

� Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς: 100mW 

� Αντίσταση: 32 Ohm 

� Ευαισθησία: 105dB@1kHz 

� Σύνδεση: 1/4" TRS stereo jack

� Καλώδιο: 2m 

11. Βιντεοπροβολέας

Βιντεοπροβολεας Full HD (1920x1080) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  :  

� Ανάλυση: Full HD 1920χ1080. 

� Λάμπα διάρκειας: 4000-5000 ωρών.

� Φωτεινότητα: 2000 lumens 

� Είσοδοι :2χHDMI, Video, S-Video, Component, D-sub 15-pin (RGB), RS232.

� Οπτικό ζουμ :2.1χ και lens shift οριζόντιο και κάθετο (± 96.3% / ± 47.1%) 

� Στάθμη θορύβου 22dB.

12. Βάση Βιντεοπροβολέα

Βάση στήριξης βιντεοπροβολέα οροφής συμβατή με τον υπό προμήθεια

Βιντεοπροβολέα που περιγράφηκε ανωτέρω.

13. Οθόνη Προβολής

Οθόνη Προβολής Τοίχου 2Χ2m

14. Καλώδιο VGA

Καλώδιο VGA 10 μέτρων

15. WiFi AP

WiFi Access Point150 Mbps
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16. WiFi Extender

WiFi Extender g/n έως 150Mbps 

17. Router

Modem - Router 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

� WAN Interface: ADSL over ISDN

� Υποστήριξη Firewall

� Fast ethernet ports 4

� Υποστήριξη VPN 

18. Switch

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

� Θύρες: 24

� Ταχύτητα Δικτύου10 / 100 / 1000

� SFP θύρες: 4

� Layer: 2

19. Tablet 7"

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

� Μέγεθος Οθόνης: 7.0"

� Ανάλυση Οθόνης: 1280 x 800 pixels

� Οθόνη Πολλαπλής Αφής (Multi Touch)

� Φωτογραφική / κάμερα: 3,15 MP

� Δευτερεύουσα Κάμερα: Ναι

� Ισχύς Επεξεργαστή: 1200 MHz

� Πυρήνες Επεξεργαστή: 4

� Λειτουργικό Σύστημα: Android 

� Εσωτερική Μνήμη Αποθήκευσης: 8 GB

� Εσωτερική Μνήμη RAM: 1500 MB

� Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα 

� Τύπος Διασύνδεσης: Bluetooth, Wi-Fi

� Media: USB

� Συμβατές Κάρτες Μνήμης: microSD

20. Tablet 10"

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

� Μέγεθος Οθόνης:10,1 "

� Ανάλυση Οθόνης: 1280 x 800 pixels

� Οθόνη Πολλαπλής Αφής (Multi Touch) 

� Φωτογραφική / κάμερα: 3 MP 

� Δευτερεύουσα Κάμερα

� Ισχύς Επεξεργαστή: 1200 MHz

� Πυρήνες Επεξεργαστή: 4

� Λειτουργικό Σύστημα: Android 

� Εσωτερική Μνήμη Αποθήκευσης: 16 GB

� Εσωτερική Μνήμη RAM: 1500 MB

� Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα : Bluetooth, Wi-Fi

� Media: USB, Έξοδος Ακουστικών / Audio

� Συμβατές Κάρτες Μνήμης: microSD

21. Πολυμηχάνημα
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Πολυμηχάνημα (Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

� Τεχνολογία Εκτύπωσης: Inkjet 

� Είδος Εκτύπωσης: Έγχρωμη Εκτύπωση 

� Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: 11 ppm 

� Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης: 7.5 ppm 

� Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: 1200 dpi x 600 dpi 

� Ανάλυση Έγχρωμης Εκτύπωσης: 4800 dpi x 1200 dpi 

22. FAX

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

� Κασέτα τροφοδοσίας: 30 φύλλων

� Τροφοδοσία εγγράφων: Αυτόματος τροφοδότης (ADF) 

� Οθόνη: LCD

� Φωτοαντιγραφή: Ναι

� Ταχύτητα μεταφοράς: 9.6Kbps

� Τηλεφωνικές μνήμες 1 κομβίου: 4

� Τηλεφωνικές μνήμες άμεσης πρόσβασης: 100

� Μνήμη αποστολή/παραλαβή fax: 25 σελίδες

� Παρλαβή fax και χωρίς χαρτί

� Αυτόματη αναγνώριση εισερχόμενης κλήσης (τηλεφώνημα/fax)

23. Τηλεφωνική συσκευή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

� Ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού 

� Επανάκληση με το πάτημα ενός πλήκτρου 

� Επιλογή κουδουνισμού

� 3 μνήμες τηλεφώνου τουλάχιστον

� Λυχνία ένδειξης κουδουνισμού, 

� Eπιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση.

24. Τηλεφωνική συσκευή Ασυρ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

� Χρόνος αναμονής έως 210 ώρες και ομιλίας έως 25 ώρες

� Εμβέλεια σε εσωτερικούς χώρους έως 50 μέτρα

� Εμβέλεια σε εξωτερικούς χώρους έως 300 μέτρα

� Τηλεφωνικός κατάλογος 40 ονομάτων και αριθμών

� Φωτιζόμενη μονόχρωμη οθόνη

� Αναγνώριση κλήσεων

� Λίστα 25 αναπάντητων κλήσεων με ένδειξη ημέρας και ώρας

� Επεκτάσιμο έως 4 ακουστικά

25. Φωτογραφική Μηχανή

Φωτογραφική μηχανή 14MP, οπτικό ζουμ 50x

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

� Ανάλυση :14 megapixel

� Τύπος οπτικού αισθητήρα: CCD

� Ευαισθησία: ISO 100 - 1600, ISO auto

� Σταθεροποιητής εικόνας: Οπτικός

� Μέγιστη ταχύτητα διαφράγματος: 1/3200 sec

� Ελάχιστη ταχύτητα διαφράγματος: 15 sec

� Format ψηφιακής φωτογραφίας: JPEG

� Μέγιστη ανάλυση βίντεο: 1920x1080
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� Ρύθμιση εστίασης: Αυτόματη, χειροκίνητη

� Τύπος connectοr: 1 x USB ¦ 1 x έξοδος audio/video composite ¦ 1 x έξοδος HDMI

� Ενσωματωμένο φλας μηχανής

26. Καταγραφικό φωνής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

� Εσωτερική μνήμη: 16GB, 

� Υποδοχή εξωτερικης μνημης: microSD 
ΟΜΑΔΑ 4

A/Α Προδιαγραφες

1 Μικροφωνική εγκατάσταση

Αυτοενισχυόµενη κονσόλα 2 x 220W, µε 7 κανάλια και DFX
2 Βιντεοπροβολέας

1.Να αναφερθεί µοντέλο και 

εταιρεία κατασκευής

2.Φωτεινότητα (>=2000 ANSI  LUMENS)

  Αντίθεση                    (>=500:1)

3.Ανάλυση native XGA (1024 Τουλάχιστον 1024 x 768)

4.Τηλεχειριστήριο (ΝΑΙ Contrast ratio>=2000:1)

5.Ο βιντεοπροβολέας να συνοδεύεται από Βάση  στήριξης 

κατάλληλη για ανάρτηση είτε από την οροφή 

είτε  επιτοίχια.

6.Προβολή από πολύ μικρή     (Throw ratio  ≤ 0,40 )       Απόσταση

7.Υποστήριξη προτύπων PAL,PAL-N,PAL-M, SECAM

8.Είσοδος VGA (D115) για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

9.Ελληνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης  και  λειτουργίας του βιντεοπροβολέα σε έντυπη  ή

ηλεκτρονική μορφή (π.χ cd, dvd)

10.Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδιο για διασύνδεση εγκατάσταση και λειτουργία του

βιντεοπροβολέα.

11.Πιστοποιητικό CE

12.Πιστοποιητικό  ISO:9001 του κατασκευαστή

Εγγύηση >=2 έτη

3 Οθόνη προβολής

∆ιαστάσεις 180Χ180 εκ  Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον
4 Μηχανή πλαστικοποίησης

Μεγέθους Α4 µε  δύο θερµαινόµενους κυλίνδρους, ελεγχόµενη θερµοκρασία, διαστάσεις

37Χ16Χ12 εκ. και  3ετή εγγύηση
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5 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

Ταχύτητα αντιγραφής  35 σελίδες / λεπτό.  Διαστάσεις χαρτιου Α3 Α4.Μνημη από 64ΜΒ

Εµπρόσθιες κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού standard  350 φύλλα,

∆υνατότητα  By pass 100 φύλλων για φωτοαντιγραφή (προαιρετικά)  Zoom 25-400% µε

βήµατα του 1%.

Δυνατότητα επέκτασης σε εκτυπωτη και σαρωτή .6 Μηχανή σπιράλ

Χωρητικότητα  διάτρησης  15  φύλλων,  χωρητικότητα  βιβλιοδεσίας  330  φύλλα,  µέγιστο
µέγεθος ράχης 16 χιλ.

7 Αριθµοµηχανή

Απλή αριθμομηχανή για καθημερινη χρήση .

8 Τηλεφωνική συσκευή ασύρµατη µε  δυνατότητα 6 ακουστικών, αναγνώριση κλήσης, λίστα
αναπάντητων  κλήσεων,  φωτιζόµενο  πληκτρολόγιο  και   οθόνη  ακουστικού,  έγχρωµη
οθόνη,  τηλεφωνικό  κατάλογο  200  ονοµάτων,  ελληνικό  µενού,  ανοιχτή  συνοµιλία,
αφύπνιση, νυχτερινή λειτουρ  γία, ισοστάθµιση φωνής, σύντοµα γραπτά

µηνύµατα, ψηφιακό τηλεφωνητή 20 λεπτών και  εγγύηση 2 έτη

9 Τηλεφωνική συσκευή ενσύρµατη

ΟΜΑΔΑ 5

Βιντεοπροβολέας (projector)

Α) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
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1. Τεχνολογία ενεργής μήτρας ΤFΤ, οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD
2. Φωτεινότητα τουλάχιστον 3.500 Ansi Lumens
3. Φακός  zoom τουλάχιστον  f 23,5 έως  28,2mm,  F 1,70 έως 2,10mm. Ο βιντεοπροβολέας θα προβάλει

αντεστραμμένα  από  απόσταση  περίπου  5  μέτρων  (ανάλογα με  τις  ιδιαιτερότητες  της  αίθουσας),  σε
οθόνη προβολής  διαστάσεων 2,5m X 3m τουλάχιστον.

4. Οπτικό zoom : 1.2:1
5. Δυνατότητα κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης.
6. Είσοδοι : S video, HD, Component, HB D-Sub 15 ακίδων,  Composite
7. Είσοδοι video : NTSC, PAL, SECAM, RGB
8. Έξοδοι : stereo mini jack, HB-sub 15 ακίδων
9. Έξοδος ήχου : ενσωματωμένο ηχείο 1Watt τουλάχιστον

10. Διάρκεια λάμπας : 2.000 ώρες τουλάχιστον
11. Ανάλυση  τουλάχιστον 1024 Χ 768.
12. Καλώδια S-video, RGB VGA για PC, RCA audio/video 
13. Μενού με ένδειξη επί της οθόνης.
14. Τηλεχειριστήριο .
15. Εγκατάσταση επιτοίχιου ενσύρματου χειρισμού on – off. Τοποθέτηση καλωδίου μέσα σε κανάλι.
16. Ειδική βάση οροφής (ενδεικτικού τύπου Anti-theft housing , σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες βάσεις που

βρίσκονται αναρτημένες στα αμφιθέατρα με μεγαλύτερο άνοιγμα για καλύτερη ψύξη του μηχανήματος
λόγω μικρού ύψους του χώρου). Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης της βάσης (ειδική κατασκευή ή
υπάρχον προϊόν εμπορίου) βαρύνει τον προμηθευτή των βιντεοπροβολέων. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Οι βιντεοπροβολείς θα καλύπτονται από  εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για
όλα τα μέρη τους, εκτός της λάμπας, η οποία θα καλύπτεται από εγγύηση έξι (6) μηνών ή 500 ωρών λει-
τουργίας. Η εγγύηση της εταιρείας θα παραδίδεται στην Δ/νση Τεχνικών Έργων με την εγκατάσταση του
μηχανήματος και πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον αριθμό σειράς του κάθε βιντεοπροβολέα.

2. Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας των 2 ετών , το κόστος όλων των ανταλλακτικών που
θα απαιτηθούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των βιντεοπροβολέων καθώς και το κόστος παροχής
υπηρεσιών για την ρύθμιση , συντήρηση, έλεγχο και επιδιόρθωση των μηχανημάτων βαρύνουν τον προ-
μηθευτή. 

3. Ο προμηθευτής , πρέπει να διαθέτει υποκατάστημα στο νησί της Ρόδου το οποίο θα δύναται να αποστεί-
λει τεχνικούς για άμεσο επιτόπου έλεγχο και επιδιόρθωση  των βιντεοπροβολέων.

4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί εγγράφως, σε ξεχωριστή δήλωση που θα καταθέσει τόσο με την
προσφορά του όσο και με την παράδοση του μηχανημάτος, ότι για το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να
παράσχει τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την αγορά και ότι η διαθεσι-
μότητα των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχου τύπου λαμπών) είναι εξασφαλι-
σμένη για το ίδιο χρονικό διάστημα.

5. Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται φυσικά η προμήθεια, μεταφορά, ανάρτηση, σύνδεση
και θέση σε ορθή λειτουργία των προσφερόμενων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων όλων των απαι-
τούμενων υλικών και μικρουλικών ανάρτησης & στερέωσης προκειμένου οι βιντεοπροβολείς μετά των
βάσεών τους να στερεωθούν στην οροφή των αντίστοιχων αιθουσών με ασφάλεια.

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Θήκη ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου Midi tower.

2. Επεξεργαστής (CPU) τεχνολογίας τετραπλού πυρήνα, με ταχύτητα χρονισμού τουλάχιστον 3,0 Ghz.

3. Μητρική κάρτα συμβατή με τον κεντρικό επεξεργαστή,  συμβατή με τύπο μνήμης  DDR3 και ταχύτητα
διαύλου μνήμης έως και 1600 Mhz. Επιπλέον να διαθέτει συνδέσεις σκληρών δίσκων τύπου SATA 3 και
θύρες σύνδεσης USB 3.

4. Κεντρική Μνήμη τύπου  DDR3, μεγέθους τουλάχιστον 4  GB και χρονισμένες σε ταχύτητα διαύλου του-
λάχιστον 1600 Mhz.
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5. Κάρτα γραφικών σύνδεσης PCI Express 2.0, με διαθέσιμη αυτόνομη μνήμη τουλάχιστον 512 ΜΒ, τύπου
τουλάχιστον DDR3, συμβατή με το πρότυπο απεικόνισης DirectX 11,

6. Εσωτερική μονάδα 3,5''  HDD (σκληρός δίσκος) χωρητικότητας τουλάχιστον 60  GB, σύνδεσης  SATA 3,
συχνότητας περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm με τουλάχιστον 16 ΜΒ cache.

7. Οπτικό μέσο τύπου DVD±RW, σύνδεσης SATA.

8. Ενσύρματο πληκτρολόγιο σύνδεσης USB, τουλάχιστον 104 πλήκτρων.

9. Ενσύρματο ποντίκι σύνδεσης USB.

10. Οθόνη υπολογιστή  με μέγεθος  διαγωνίου ορατής  επιφάνειας  τουλάχιστον  21'',  τύπου  LED,  μέγιστης
ανάλυσης 1920 x 1080 και χρόνο απόκρισης το πολύ 5 ms.

11. Τροφοδοτικό με ισχύ τουλάχιστον 500W το οποίο να είναι συμβατό με το όλο σύστημα.

12. Στερεοφωνικά ηχεία τύπου 2.0.

13. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 professional 32 bit ελληνικά.

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής (laser) A4

Ασπρόμαυρος  laser εκτυπωτής για εκτυπώσεις  σε μέγεθος χαρτιού Α4,  ο οποίος να διαθέτει τουλάχιστον
δυνατότητες δικτύωσης μέσω USB και Ethernet.

Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή   projector  

Οθόνη προβολής διαστάσεων 234x132cm με  Fabric Size 243x188cm. Η οθόνη θα διαθέτει χειριστήριο και
Manual switch (Up,  stop,  down).  Η  τοποθέτηση  θα  μπορεί  να  τόσο  σε  τοίχο  όσο  και  σε  οροφή.
Περιλαμβάνεται και ο μηχανισμός ανάρτησης ή στερέωσης.

Ασύρματο ρούτερ – μόντεμ

Το ασύρματο ρούτερ – Μόντεμ θα πρέπει να διαθέτει:

� Σύστημα voice over IP PBX για ISDN.

� 4 τουλάχιστον θύρες ethernet, 2 αναλογικές θύρες για τηλεφωνικές συσκευές/fax, 1 θύρα USB.

� Ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 125 Mbit/s.

� Ασφάλεια WLAN βασισμένη στα πρότυπα WEP, WPA και WPA2.

� Δυνατότητα Σύνδεσης δέει υπολογιστές και δίκτυα καθώς και αναλογικές συσκευές και FAX.

� Θύρα USB για σύνδεση περιφερειακών (εκτυπωτής, αποθηκευτικά μέσα).

� WLAN switch.

ΟΜΑΔΑ 6

Άρθρο 1  Ο  :            Βιντεοπροβολέας (projector)  

Α) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1. Τεχνολογία ενεργής μήτρας ΤFΤ, οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD
2.  Φωτεινότητα τουλάχιστον 3.500 Ansi Lumens

3. Φακός zoom τουλάχιστον f 23,5 έως  28,2mm, F 1,70 έως 2,10mm. Ο βιντεοπροβολέας θα προβάλει
αντεστραμμένα από απόσταση περίπου 5 μέτρων (ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της αίθουσας), σε
οθόνη προβολής  διαστάσεων 2,5m X 3m τουλάχιστον.

4. Οπτικό zoom : 1.2:1
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5. Δυνατότητα κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης.
6. Είσοδοι : S video, HD, Component, HB D-Sub 15 ακίδων,  Composite
7. Είσοδοι video : NTSC, PAL, SECAM, RGB
8. Έξοδοι : stereo mini jack, HB-sub 15 ακίδων
9. Έξοδος ήχου : ενσωματωμένο ηχείο 1Watt τουλάχιστον

10. Διάρκεια λάμπας : 2.000 ώρες τουλάχιστον
11. Ανάλυση  τουλάχιστον 1024 Χ 768.
12. Καλώδια S-video, RGB VGA για PC, RCA audio/video 
13. Μενού με ένδειξη επί της οθόνης.
14. Τηλεχειριστήριο .
15. Εγκατάσταση επιτοίχιου ενσύρματου χειρισμού on – off. Τοποθέτηση καλωδίου μέσα σε κανάλι.

16. Ειδική βάση οροφής (ενδεικτικού τύπου Anti-theft housing , σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες βάσεις
που βρίσκονται αναρτημένες στα αμφιθέατρα με μεγαλύτερο άνοιγμα για καλύτερη ψύξη του μηχανή-
ματος λόγω μικρού ύψους του χώρου).  Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης της βάσης (ειδική
κατασκευή ή υπάρχον προϊόν εμπορίου) βαρύνει τον προμηθευτή των βιντεοπροβολέων. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Οι βιντεοπροβολείς θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2)
ετών για όλα τα μέρη τους, εκτός της λάμπας, η οποία θα καλύπτεται από εγγύηση έξι (6) μηνών ή 500
ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση της εταιρείας θα παραδίδεται στην Δ/νση Τεχνικών Έργων με την εγκα-
τάσταση του μηχανήματος και πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον αριθμό σειράς του κάθε βιντεοπρο-
βολέα.

2. Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας των 2 ετών , το κόστος όλων των ανταλλα-
κτικών που θα απαιτηθούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των βιντεοπροβολέων καθώς και το κόστος
παροχής υπηρεσιών για την ρύθμιση , συντήρηση, έλεγχο και επιδιόρθωση των μηχανημάτων βαρύνουν
τον προμηθευτή. 

3. Ο προμηθευτής , πρέπει να διαθέτει υποκατάστημα στο νησί της Ρόδου το οποίο θα δύναται
να αποστείλει τεχνικούς για άμεσο επιτόπου έλεγχο και επιδιόρθωση  των βιντεοπροβολέων.

4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί εγγράφως, σε ξεχωριστή δήλωση που θα καταθέσει
τόσο με την προσφορά του όσο και με την παράδοση του μηχανημάτος, ότι για το συγκεκριμένο μηχάνη-
μα μπορεί να παράσχει τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την αγορά και
ότι η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχου τύπου λαμπών) εί-
ναι εξασφαλισμένη για το ίδιο χρονικό διάστημα.

5. Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται φυσικά η προμήθεια, μεταφορά, ανάρτη-
ση, σύνδεση και θέση σε ορθή λειτουργία των προσφερόμενων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων
όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών ανάρτησης & στερέωσης προκειμένου οι βιντεοπροβο-
λείς μετά των βάσεών τους να στερεωθούν στην οροφή των αντίστοιχων αιθουσών με ασφάλεια.

Άρθρο 2  Ο  :            Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Θήκη ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου Midi tower.

2. Επεξεργαστής (CPU) τεχνολογίας τετραπλού πυρήνα, με ταχύτητα χρονισμού τουλάχιστον
3,0 Ghz.

3. Μητρική κάρτα συμβατή με τον κεντρικό επεξεργαστή, συμβατή με τύπο μνήμης DDR3 και τα-
χύτητα διαύλου μνήμης  έως και  1600  Mhz.  Επιπλέον  να διαθέτει  συνδέσεις  σκληρών δίσκων τύπου
SATA 3 και θύρες σύνδεσης USB 3.

4. Κεντρική Μνήμη τύπου DDR3, μεγέθους τουλάχιστον 4 GB και χρονισμένες σε ταχύτητα διαύ-
λου τουλάχιστον 1600 Mhz.

5. Κάρτα γραφικών σύνδεσης PCI Express 2.0, με διαθέσιμη αυτόνομη μνήμη τουλάχιστον 512
ΜΒ, τύπου τουλάχιστον DDR3, συμβατή με το πρότυπο απεικόνισης DirectX 11,

6. Εσωτερική μονάδα 3,5'' HDD (σκληρός δίσκος) χωρητικότητας τουλάχιστον 60 GB, σύνδεσης
SATA 3, συχνότητας περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm με τουλάχιστον 16 ΜΒ cache.
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7. Οπτικό μέσο τύπου DVD±RW, σύνδεσης SATA.

8. Ενσύρματο πληκτρολόγιο σύνδεσης USB, τουλάχιστον 104 πλήκτρων.

9. Ενσύρματο ποντίκι σύνδεσης USB.

10. Οθόνη υπολογιστή με μέγεθος διαγωνίου ορατής επιφάνειας τουλάχιστον 21'',  τύπου  LED,
μέγιστης ανάλυσης 1920 x 1080 και χρόνο απόκρισης το πολύ 5 ms.

11. Τροφοδοτικό με ισχύ τουλάχιστον 500W το οποίο να είναι συμβατό με το όλο σύστημα.

12. Στερεοφωνικά ηχεία τύπου 2.0.

13. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 professional 32 bit ελληνικά.

Άρθρο 3  Ο  :            Ασπρόμαυρος εκτυπωτής (  laser  )   A  4  

Ασπρόμαυρος  laser εκτυπωτής για εκτυπώσεις  σε μέγεθος χαρτιού Α4,  ο οποίος να διαθέτει τουλάχιστον
δυνατότητες δικτύωσης μέσω USB και Ethernet.

Άρθρο 4  Ο  :            Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή   projector  

Οθόνη προβολής διαστάσεων 234x132cm με  Fabric Size 243x188cm. Η οθόνη θα διαθέτει χειριστήριο και
Manual switch (Up,  stop,  down).  Η  τοποθέτηση  θα  μπορεί  να  τόσο  σε  τοίχο  όσο  και  σε  οροφή.
Περιλαμβάνεται και ο μηχανισμός ανάρτησης ή στερέωσης.

Άρθρο 5  Ο  :            Ασύρματο ρούτερ - μόντεμ  

Το ασύρματο ρούτερ – Μόντεμ θα πρέπει να διαθέτει:

� Σύστημα voice over IP PBX για ISDN.

� 4 τουλάχιστον θύρες ethernet, 2 αναλογικές θύρες για τηλεφωνικές συσκευές/fax, 1 θύρα USB.

� Ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 125 Mbit/s.

� Ασφάλεια WLAN βασισμένη στα πρότυπα WEP, WPA και WPA2.

� Δυνατότητα Σύνδεσης δέει υπολογιστές και δίκτυα καθώς και αναλογικές συσκευές και FAX.

� Θύρα USB για σύνδεση περιφερειακών (εκτυπωτής, αποθηκευτικά μέσα).

� WLAN switch.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους για το Δήμο Ρόδου. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 1

1 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α €682,00 80 €54.560,00

2 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Β €760,00 44 €33.440,00

3 ΟΘΟΝΗ TFT €186,00 72 €13.392,00

4 Φορητός Υπολογιστής €620,00 5 €3.100,00

5 Σετ Πληκτρολόγιο - Ποντίκι €22,32 88 €1.964,16
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6 NAS SERVER τύπου Α €610,08 4 €2.440,32

7 Docking Station €74,40 1 €74,40

8 UPS 1000VA €152,52 20 €3.050,40

9 NAS SERVER τύπου Β €7.936,00 1 €7.936,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 €119.957,28

ΟΜΑΔΑ 2

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ €217,00 27 €5.859,00

11 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟ €272,80 66 €18.004,80

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Dot Matrix €328,60 1 €328,60

13 Εκτυπωτης Α3 Έγχρωμος €241,80 7 €1.692,60

14 Προβολεας €4.898,00 1 €4.898,00

15 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ €1.302,00 7 €9.114,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 €39.897,00

ΟΜΑΔΑ 3

1 Server 1.364,00 € 2 2.728,00 €

2 UPS 204,60 € 2 409,20 €

3 H/Y 744,00 € 10 7.440,00 €

4 Infopoints/HB 868,00 € 4 3.472,00 €

5 WiFi USB 34,72 € 16 555,52 €

6 TV 40 ίντζες 1.165,60 € 3 3.496,80 €

7 Βάση TV 105,40 € 3 316,20 €

8 Flash USB 32GB 80,60 € 3 241,80 €

9 USB καλώδιο 3,72 € 3 11,16 €

10 Ακουστικά 18,60 € 13 241,80 €

11 Βιντεοπροβολέας 1.798,00 € 1 1.798,00 €

12 Βάση Βιντεοπροβολέα 37,20 € 1 37,20 €

13 Οθόνη Προβολής 204,60 € 1 204,60 €

14 Καλώδιο VGA 27,28 € 1 27,28 €

15 WiFi AP 105,40 € 1 105,40 €

16 WiFi Extender 68,20 € 1 68,20 €

17 Router 558,00 € 1 558,00 €

18 Switch 359,60 € 1 359,60 €

19 Tablet 7" 159,96 € 5 799,80 €

20 Tablet 10" 272,80 € 13 3.546,40 €

21 Πολυμηχάνημα 148,80 € 1 148,80 €
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22 FAX 93,00 € 1 93,00 €

23 Τηλεφωνική συσκευή 22,32 € 2 44,64 €

24 Τηλεφωνική συσκευή Ασυρ. 37,20 € 2 74,40 €

25 Φωτογραφική Μηχανή 441,44 € 1 441,44 €

26 Καταγραφικό φωνής 99,20 € 1 99,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 27.318,44 €

ΟΜΑΔΑ 4

1 Μικροφωνική εγκατάσταση 496€ 1 496€

2 Βιντεοπροβολέας 1240€ 1 1240€

3 Οθόνη προβολής 248€ 1 248€

4 Μηχανή πλαστικοποίησης Α4 186€ 1 186€

5 Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα 2232€ 1 2232€

6 Μηχανή σπιράλ 186€ 1 186€

7 Αριθμομηχανή 24,8€ 2 49,6€

8 Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες 99,2€ 4 396,8€

9 Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες 62€ 4 248€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 5.282,40€

ΟΜΑΔΑ 5

1 Βιντεοπροβολέας (projector) 1.240€ 1 1.240€

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 1.488€ 2 2.976€

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4

310€

1

310€

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 496€ 1 496€

5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ 86,8€ 1 86,8€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 5.108,80€

ΟΜΑΔΑ 6

1 Βιντεοπροβολέας (projector) 1240€ 1 1240€

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 992€ 4 3968€

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 248€ 2 496€

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 248€ 1 248€

5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ 86,80€ 1 86,80€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 6.038,80€

ΣΥΝΟΛΟ 203.602,72€

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,28€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 203.605,00€
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Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση  των  προσφορών.  Προτεινόμενες  λύσεις   που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  ή υστέρηση  ή είναι
δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης,
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 1

1 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α 80

2 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Β 44

3 ΟΘΟΝΗ TFT 72

4 Φορητός Υπολογιστής 5

5 Σετ Πληκτρολόγιο - Ποντίκι 88

6 NAS SERVER τύπου Α 4

7 Docking Station 1

8 UPS 1000VA 20
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9 NAS SERVER τύπου Β 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1

ΟΜΑΔΑ 2

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 27

11 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟ 66

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Dot Matrix 1

13 Εκτυπωτης Α3 Έγχρωμος 7

14 Προβολεας 1

15 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 7

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ 3

1 Server 2

2 UPS 2

3 HY 10

4 Infopoints/HB 4

5 WiFi USB 16

6 TV 40” 3

7 Βάση TV 3

8 Flash USB 32GB 3

9 USB καλώδιο 3

10 Ακουστικά 13

11 Βιντεοπροβολέας 1

12 Βάση Βιντεοπροβολέα 1

13 Οθόνη Προβολής 1

14 Καλώδιο VGA 1

15 WiFi AP 1

16 WiFi Extender 1

17 Router 1

18 Switch 1

19 Tablet 7" 5

20 Tablet 10" 13

21 Πολυμηχάνημα 1

22 FAX 1

23 Τηλεφωνική συσκευή 2
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24 Τηλεφωνική συσκευή Ασυρ. 2

25 Φωτογραφική Μηχανή 1

26 Καταγραφικό φωνής 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3

ΟΜΑΔΑ 4

1 Μικροφωνική εγκατάσταση 1

2 Βιντεοπροβολέας 1

3 Οθόνη προβολής 1

4 Μηχανή πλαστικοποίησης Α4 1

5 Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα 1

6 Μηχανή σπιράλ 1

7 Αριθμομηχανή 2

8 Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες 4

9 Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες 4

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4

ΟΜΑΔΑ 5

1 Βιντεοπροβολέας (projector) 1

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 1

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 1

5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5

ΟΜΑΔΑ 6

1 Βιντεοπροβολέας (projector) 1

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 4

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 2

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 1

5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σελίδα 53



Σελίδα 54



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την
Αναθέτουσα Αρχή)

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας: ………………………………………………………………………………

Κατάστημα:………………………………………………………………………………………...

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.): ………………………………………………………………...

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………………………………………………………...

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:..................….. ΕΥΡΩ:……...…………….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύ-

λακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

…………………………………………………………………………….…€1 υπέρ: Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εται-

ρίας …………… ΑΦΜ:.............................Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. …… ή

Σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών:

α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ

τους εκ της  ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας  ή Συνεταιρισμού, για τη συμμετοχή

του/της στον ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μη-

χανημάτων έργου του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού ………..€, πλέον του αναλογού-

ντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς ποσού ………….€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.,

σύμφωνα  με  την  αριθμό...............................................................................................  Διακήρυξή  σας  που

έχει ως καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού την …../……/2017.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη συμ-

μετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε

πέντε (5) ημέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσή-

μου, που ισχύει κάθε φορά.
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Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά

και μόνο μέχρι την, μετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως

με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρε-

ώσεως από την εγγύησή μας αυτή.

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα

από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδου-

με.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1. Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογι-

σθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α.  Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων η εγγυητική θα

αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή υποτμήματα τα

οποία θα αναφέρονται στην εγγυητική.
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:…………………………………………………………………………………...

Κατάστημα:…………………………………………………………………………………………….

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX)……………………………………………………………………

Ημερομηνία Έκδοσης: ……………………………………………………………………………...…

Προς τον Δήμο Ρόδου:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΓΙΑ ………………………………….………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ:

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:

της Εταιρίας …………… ΑΦΜ......................Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. …… ή

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού: των Εταιριών

α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα

και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συ-

νεταιρισμού, και μέχρι του ποσού των ευρώ......................................................................  €,  για την καλή

εκτέλεση της σύμβασης για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  ή μηχανημάτων έργου ή και

τα δύο που αφορά στο διαγωνισμό με αντικείμενο: «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού », συνολι-

κού προϋπολογισμού προϋπολογισμού ………..€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού

συνεπώς  ποσού  ………….€   ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%.,  σύμφωνα  με  την

αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή σας με λήξη 30/06/2018.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας κατα-

βάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα

ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο

τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2018)

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ρόδος, ……./………./2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                             

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                              Αρ. πρωτ.:.  ………………..

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               

ΤΗΛ:22410-35445

« Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» του Δήμου Ρόδου »

ΣΥΜΒΑΣΗ:

για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού συνολικής  αξίας ……………………   ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Ρόδο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός 

1. ο  Δήμος Ρόδου  με Α.Φ.Μ. 997561152 και Δ.Ο.Υ Ρόδου , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

ΦΩΤΙΟ  ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, Δήμαρχο  Ρόδου νόμιμο  εκπρόσωπο  του  Δήμου   που  θα  αποκαλείται

παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την απόφαση 157/2017 του

Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου 

2. ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία

«.....................................................»  με δ.τ.  «.........................»  που εδρεύει  στην (περιοχή),  (οδός,

αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ......................

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα

καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής»,  σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το

από ..............  Πρακτικό  του Δ.Σ.  (εφόσον πρόκειται  για  Α.Ε ή Ε.Π.Ε.),  συμφώνησαν και  έκαναν

αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.. κατακυρώθηκε στον ανάδοχο

«.............................»  (πλήρη  στοιχεία)  το  αποτέλεσμα  του  ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  για  την

προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………...

Ύστερα  από  τα  παραπάνω,  οι  συμβαλλόμενοι  με  την  ιδιότητα  που  προαναφέρθηκε,  υπογράφουν  την

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες

των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου,  σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της

προσφοράς του αναδόχου):

Σελίδα 59



Α.Α. ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 1

1 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α 80

2 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Β 44

3 ΟΘΟΝΗ TFT 72

4 Φορητός Υπολογιστής 5

5 Σετ Πληκτρολόγιο - Ποντίκι 88

6 NAS SERVER τύπου Α 4

7 Docking Station 1

8 UPS 1000VA 20

9 NAS SERVER τύπου Β 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1

ΟΜΑΔΑ 2

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 27

11 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟ 66

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Dot Matrix 1

13 Εκτυπωτης Α3 Έγχρωμος 7

14 Προβολεας 1

15 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 7

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ 3

1 Server 2

2 UPS 2

3 HY 10

4 Infopoints/HB 4

5 WiFi USB 16

6 TV 40” 3

7 Βάση TV 3

8 Flash USB 32GB 3

9 USB καλώδιο 3

10 Ακουστικά 13

11 Βιντεοπροβολέας 1

12 Βάση Βιντεοπροβολέα 1

13 Οθόνη Προβολής 1

14 Καλώδιο VGA 1
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15 WiFi AP 1

16 WiFi Extender 1

17 Router 1

18 Switch 1

19 Tablet 7" 5

20 Tablet 10" 13

21 Πολυμηχάνημα 1

22 FAX 1

23 Τηλεφωνική συσκευή 2

24 Τηλεφωνική συσκευή Ασυρ. 2

25 Φωτογραφική Μηχανή 1

26 Καταγραφικό φωνής 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3

ΟΜΑΔΑ 4

1 Μικροφωνική εγκατάσταση 1

2 Βιντεοπροβολέας 1

3 Οθόνη προβολής 1

4 Μηχανή πλαστικοποίησης Α4 1

5 Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα 1

6 Μηχανή σπιράλ 1

7 Αριθμομηχανή 2

8 Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες 4

9 Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες 4

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4

ΟΜΑΔΑ 5

1 Βιντεοπροβολέας (projector) 1

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 1

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 1

5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5

ΟΜΑΔΑ 6

1 Βιντεοπροβολέας (projector) 1

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 4

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 2
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4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 1

5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδίδονται στα κτίρια του Δήμου Ρόδου κατόπιν συνεννόησης με το

Τμήμα Προμηθειών.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και μετά

από ανάλογο γραπτό αίτημα του Δήμου  με υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των

επόμενων - από την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά ημερών, τα αναγραφόμενα είδη.

Σε  περίπτωση παραγγελίας  ειδών  τα οποία  δε  δύνανται  να παραδοθούν  εντός  του ανωτέρου  χρονικού

διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω

ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες από την παραγγελία.

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο Τμήμα

Προμηθειών.

Η παρακολούθηση της προμήθειας  των ειδών και  η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του

αναδόχου,  θα  γίνεται  με  ευθύνη  των  αρμοδίων  οργάνων  των  Υπηρεσιών  για  λογαριασμό  των  οποίων

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά

και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους,

ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός πέντε

(5) ημερών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του

αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την

πληρωμή του προμηθευτή είναι:

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.
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γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .

Η αμοιβή  του Αναδόχου επιβαρύνεται  επίσης  με κράτηση ύψους  0,06%,  υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και

κάθε συμπληρωματικής  σύμβασης.  Επί  του ποσού της κράτησης  0,06% υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης

Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  διενεργείται  κράτηση  τέλους  χαρτοσήμου  3%,  πλέον  εισφοράς  20% υπέρ

Ο.Γ.Α. Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται επί της καθαρής

αξίας εκτός Φ.Π.Α. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου

3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται

από τον Προμηθευτή.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2017,

και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται  ποιοτικός και  ποσοτικός έλεγχος και καλείται  να

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει το υλικό,

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) να απορρίψει το υλικό

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί  να εισηγείται   ως κατά Νόμο αρμόδιο,  για την επιβολή κυρώσεων στον

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  να  ακολουθεί  πιστά  τις  οδηγίες  και  τις

υποδείξεις του Δήμου .

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
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3.  Ο Ανάδοχος  ρητά  ευθύνεται  για  κάθε  ενέργεια  των υπαλλήλων,  τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων

αυτού,  συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί  από αυτόν για την εκπλήρωση

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον

τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που

συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο

του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο

της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.

7.  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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.4412/16

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος  δε δικαιούται  να  μεταβιβάσει  ή εκχωρήσει  τη  Σύμβαση  ή μέρος  αυτής  χωρίς  την  έγγραφη

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Εάν  ο  Ανάδοχος  προβεί  σε  μεταβίβαση  ή  εκχώρηση  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συναίνεση  της

Αναθέτουσας  Αρχής,  η  τελευταία  δικαιούται,  χωρίς  προηγούμενη  όχληση,  να  επιβάλει  αυτοδικαίως  τις

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση  των  όρων  της  σύμβασης  κατά  τη  διάρκειά  της  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  όσα

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  υπό τις προϋποθέσεις  που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,  να καταγγείλει  τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που

αναφέρονται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  73  του  Ν.4412/16και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η  ισχύς  της  παρούσης  συμβάσεως  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της  έως  και  ένα  (1)  έτος,  ήτοι  από

……………….. και μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών. Επίσης προβλέπεται 4μηνη

παράταση.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε

δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,

β) σε περίπτωση δημόσιας  σύμβασης προμηθειών,  εφόσον δε φόρτωσε,  παρέδωσε ή αντικατέστησε τα

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3.  Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης

καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων

προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.4412/16  κατά  τα

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά που θα

προκύψει  μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό ΔωΔ/σου αρμόδια

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη

θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται

μεταξύ τους.

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους

συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στο Δήμο Ρόδου, το δε

άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

Η  παρούσα  προμήθεια  διέπεται  από  την  Ελληνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία  και  κάθε  διαφορά  που  θα

προκύψει  μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Δωδ/σου αρμόδια
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δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη

θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται

μεταξύ τους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   VI   -     ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία  

ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα

φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΡΟΔΟΣ 85100]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ]

- Τηλέφωνο: [22410-35445]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [nafantenos@gmail.com]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rhodes.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-  Τίτλος  ή  σύντομη περιγραφή της  δημόσιας σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού

CPV): [30200000-1] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ]

-  Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται  στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

[Αποφαση Δημαρχου  ή ΑΡ. ΠΡΩΤ.]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης

του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον

εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον

απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή

ή μεσαία επιχείρηση

Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽

αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο

οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο

εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»  ή

προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο

πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης

απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των

εργαζομένων με αναπηρία  ή μειονεκτούντων

εργαζομένων;

Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια

κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με

αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων

ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ.  βάσει  εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου

απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος

μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V κατά

περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η

πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]
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βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,

κατά περίπτωση,  την κατάταξη στον επίσημο

κατάλογο:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις

πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος    IV  ,  

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ

εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών

κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να

παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη

δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον

αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

δωρεάν;

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από

κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού

φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία

(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για  συγκεκριμένα

καθήκοντα …):

β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς

φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή

των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

Σελίδα 68



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,

την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις

ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων

προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια

επιλογής  που καθορίζονται  στο  μέρος  IV και

στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους σχετικούς φορείς,

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι υπεύθυνοι για τον

έλεγχο της  ποιότητας  και,  όταν πρόκειται  για δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  το τεχνικό προσωπικό ή  οι

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε

ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός

φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους

υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό

της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται

σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α  και  Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2. δωροδοκία·

3. απάτη·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση

εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου  το  οποίο  είναι

μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή

εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου

σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που

παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί

πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην

οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της

καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην

καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να

αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την

ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού

[] Ναι [] Όχι 
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(«αυτοκάθαρση»)

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες

τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την

πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης, στην Ελλάδα και  στη χώρα στην

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και

δεσμευτική;

-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή

έκδοσης απόφασης

-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,

εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

Σελίδα 74



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,

αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς

του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και

εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή

από το δικαστήριο, ή

ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού

συμβιβασμού, ή 

στ)  αναστολή  επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, ή 

ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση

προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-  Διευκρινίστε  τους λόγους για τους οποίους

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των

μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της

επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές

αυτές τις περιστάσεις

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[..........……]
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Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη

τυχόν  σύγκρουσης  συμφερόντων,  λόγω  της

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της

σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές

στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην

προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της

σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να

επιβεβαιώσει ότι:

α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της

απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς

καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που

απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα

[] Ναι [] Όχι
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αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με

αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης

αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του

αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να

του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη

διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ

αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που

ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την

επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που

συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8

παρ. 4 ν. 3310/2005:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα � ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα  a

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων

κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια

επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος

εγκατάστασής του:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός

φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να

έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]

[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν

προσδιοριστεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  αναθέτοντα  φορέα  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:

1a)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών (3)

που  απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή

στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της

σύμβασης είναι ο εξής 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων): 

[……][……][……]

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό)  δεν

είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την

απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την

ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1a)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις

προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις

υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της  περιόδου αναφοράς,  ο

οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις

ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών

του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει

παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται

στην διακήρυξη): 

[…...........]
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα  διασφάλισης

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί

από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που

βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας

συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα

συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής

διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε

ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να

προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών

ψευδών δηλώσεων.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαισε  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

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει

πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους

σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

Σελίδα 83



i


