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ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΡΕΤΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ 

   

 
   

Σαχ. Δ/νςθ : Αγ. Σπυρίδωνοσ & Μιλου 1 - 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ  

Σθλζφωνο : 210 53.85.187                                                          Αιγάλεω: 02/03/2018 

Fax:  210-53.85.185                   Αρικμ. Πρωτ.:1501  

Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: eee@teiath.gr 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ) ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΠΣΙΚΗ 

ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΝΟΧΗ (OCT)» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΕΡΓΑ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 40.000,00 € (πλζον  Φ.Π.Α.) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ του άρκρου 117 του 
Ν.4412/2016 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 
προςφορά με βάςθ τιμισ  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

Θμερομθνία: 20/03/2018 
Θμζρα:Τρίτθ 
Ώρα: 11:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: Θμερομθνία: 20/03/2018 
Θμζρα:Τρίτθ 
Ώρα:11:30 π.μ. 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

Γραφεία ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΕΥΝΑΣ-ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 
Αγ.Σπυρίδωνοσ και Μιλου 1,Τ.Κ. 122 43  
Αιγάλεω Αττικισ 

ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επομζνθ 
τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 

ΚΩΔΙΚΟ CPV : 38636000-2 , 33122000-1, 33190000-8    

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ: Ζωσ το ποςό των 40.000,00 ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΣΑΕΣΑΙ Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

«ΕΓΑ ΣΤΘΙΞΘΣ ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. 
ΑΘΘΝΑΣ» 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ/ΦΟΡΕΑ 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΕΥΝΑΣ 
Τ.Ε.Ι.ΑΘΘΝΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΤ ΕΛΚΕ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ: 80351 

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: α)Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ  ΕΑΑΔΘΣΥ. 
β)Κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου φψουσ 0,02% 
γ)Κράτθςθ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) 0,06%. 

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 64 
Ν.4172/2013) 

Κατά τθν πλθρωμι του αναδόχου 
παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 4% επί τθσ 
κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ: 

Εγκαταςτάςεισ Τ.Ε.Ι. Ακινασ 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 
ΕΠΙ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ,ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

Κα Ρλακίτςθ Ακθνά  
apla@teiath.gr 
Κοσ Καλφβασ Νεκτάριοσ 

nkalyvas@teiath.gr 
Κοσ Γκλϊτςοσ Δθμιτριοσ 

dimglo@teiath.gr 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ (E.Y.): Κοσ Σ.Σοφλθσ Κακθγθτισ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Προι Διαγωνιςμοφ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Σχζδιο Σφμβαςθσ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: Υποδείγματα Τυποποιθμζνου Ζντυπου 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ και Εγγυθτικισ Επιςτολισ 

 
Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν 

και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. 
 
 

Σοφλθσ Σωτιριοσ 
Κακθγθτισ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι Αναδόχου για τθν προμικεια ενόσ 
ςυςτιματοσ οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ (OCT)  ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
υποχρεϊςεισ που κζτει θ παροφςα προκιρυξθ.  
Ο διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου «ΕΓΑ ΣΤΘΙΞΘΣ 
ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.ΑΘΘΝΑΣ» με κωδικό  80351 και επιςτθμονικά υπεφκυνο τον 
κ. Σοφλθ Σωτιριο, Κακθγθτι  του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Τ.Ε.Ι. 
Ακινασ. 
 
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά    
(βάςει τιμισ).  
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ (βάςει τιμισ) προςφορά. 
 
 ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 
ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (40.000,00 €) πλζον ΦΠΑ ιτοι ςυνολικό ποςό 
ςυμεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ςαράντα εννζα χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ (49.600,00 €). 
 
 

 
Σον Ανάδοχο βαρφνουν: 
 

       α) Ο προβλεπόμενοσ από το Ν. 4172/2013 αρ.64 παρ.2 φόροσ ειςοδιματοσ, όπωσ    
ιςχφει, ο οποίοσ υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ. 
 
       β) Θ προβλεπόμενθ κράτθςθ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτο Ν.4013/2011, άρκρο 
4, παρ.3 για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και το αναλογοφν χαρτόςθμο, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 
εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 
γ) Θ προβλεπόμενθ από το Ν. 4412/2016, άρκρο 350 παρ. 3 κράτθςθ για τθν κάλυψθ των 
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ).  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 :  ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ    

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο 
Παράρτθμα Β' τθσ παροφςασ. 

 

 

18PROC002753715 2018-03-05



 

8 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

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

1. Τον Ν. 1404/1983 (Αϋ 147)- «Δομι και Λειτουργία των Τεχνολογικϊν 
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

2. Τθν Απόφαςθ Β1/819/88 περί «ςφςταςθσ Ειδικϊν Λογαριαςμϊν για τθ 
χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν ζργων και ςχετικϊν υπθρεςιϊν ι 
δραςτθριοτιτων που εκτελοφνται ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα ι 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ Χϊρασ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει. 

3. Τον Οδθγό Διαχείριςθσ Ζργων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ. 
4. Τθν αρικμ. 11961/8-12-2016 Απόφαςθ του Ρροζδρου του ΤΕΙ Ακινασ, με 

κζμα “Διαπιςτωτικι Ρράξθ-Τροποποίθςθ”. 
5. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
6. Τον N. 4281/2014 (Aϋ 160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ 
διατάξεισ». 

7. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό 
και άλλεσ διατάξεισ». 

8. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - 
Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 

9. Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ 
των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

10. Το άρκρο 26 του Ν.4024/2011 (Αϋ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν 
οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ». 

11. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων…». 

12. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ». 

13. Το Ν.4485/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, 
ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ114/4.8.2017) 

14. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 
Αξίασ». 

15. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 
και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 

16. Το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 
δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 

17. Τθν αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων, με κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» 
(Βϋ 3698). 
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18. Τθν με αρικμ. 2/08-2-18 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και 
Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ακινασ περί ζγκριςθσ διενζργειασ ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των λοιπϊν όρων τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

19. Τθν με αρικμ. 5/28-2-18 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και 
Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ακινασ περί ματαίωςθσ του ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ και επανάλθψθσ του, με τροποποίθςθ των όρων των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

20. Τθ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «φκμιςθ 
των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 

21. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν  κανονιςτικϊν 
πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν 
από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ. 

22. Tισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. Θ ακζτθςθ των εν 
λόγω υποχρεϊςεων ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικοφ φορζα και λόγο αποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΜΒΑΗ, ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ, ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ-ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ   
6.1. Ζγγραφα ςφμβαςθσ  
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα :  
α) Θ παροφςα διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ και τυχόν ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι.  
β) Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 
γ) Σχζδιο ςφμβαςθσ με τον υποψιφιο ανάδοχο.   
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ και θ εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν 
κάτωκι ςειρά ιςχφοσ:  
1. Θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο. 
2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ και τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και 
διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι. 
3. Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 
6.2 Δθμοςιότθτα-Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  
Θ παροφςα διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά αυτισ δθμοςιεφονται ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ αναρτάται ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
Θ παροφςα διακιρυξθ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αναρτάται και ςτο 
δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ: http://www.teiath.gr/eee/index.php?lang=el > 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα Ραραρτιματά τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ.  
Τα προαναφερόμενα τεφχθ διατίκενται και από τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ ςτθ διεφκυνςθ 
Αγ. Σπυρίδωνοσ & Μιλου 1, Αιγάλεω Αττικισ, 2οσ όροφοσ, (αρμόδια υπάλλθλοσ: 
Φ.Κολζτςα, τθλζφωνο: 2105385187), κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ 10:00-14:00.   
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα, μζςω εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ (courier), 
χωρίσ ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ παράδοςι τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο. 
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6.3 Διευκρινίςεισ – υμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ   
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ηθτοφν  εγγράφωσ (ςτισ ακόλουκεσ θλεκτρονικζσ 
διευκφνςεισ (email) : eee@teiath.gr και fkoletsa@teiath.gr )τυχόν ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ για το διαγωνιςμό το αργότερο 6 μζρεσ πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν. Οι απαντιςεισ κα παρζχονται εγγράφωσ 
(μζςω των παραπάνω θλεκτρονικϊν διευκφνςεων) από τον ΕΛΚΕ-ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ το 
αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν και κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να 
είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ 
υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 25 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ δε κα πρζπει να εμπίπτουν ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τουσ υποψθφίουσ ι προςφζροντεσ δε κα πρζπει να ςυντρζχει κανζνασ λόγοσ 
αποκλειςμοφ από αυτοφσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ με εγγεγραμμζνθ 
δραςτθριότθτα αυτιν του αντικειμζνου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

Ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, εφόςον παραςτεί ανάγκθ και για τθ ςυγκεκριμζνθ 
ςφμβαςθ, να ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ 
των δεςμϊν του με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ότι, για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν για 
τον ςκοπό αυτό.Υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων μπορεί να 
ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ των μετεχόντων ςτθν κοινοπραξία ι άλλων φορζων. 

 
Μποροφν να υποβάλουν κοινι προςφορά και ενϊςεισ προμθκευτϊν που 

αςχολοφνται ςε τομείσ ι άλλεσ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ με το περιεχόμενο του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Οι Ενϊςεισ και οι Κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν 
οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα 
Ζνωςθ ι Κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο αν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ, 
εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   
Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για χρονικό διάςτθμα εκατόν 
είκοςι (120) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των εκατόν είκοςι (120) θμερϊν, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ μπορεί να παρατακεί για επιπλζον 
εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ κατόπιν αιτιματοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τουσ 
προςφζροντεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι 
τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΡΑ, εϊσ και 
τθν  παράδοςθ του εξοπλιςμοφ. Σε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ κα κακορίηει το ποςό με το οποίο κα επιβαρφνει ακροιςτικά τισ τιμζσ αυτζσ με 
τον ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από 
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τθν αρμόδιαΕπιτροπι. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται 
ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ κα είναι οι τελικζσ 
τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ 
εκπτϊςεισ ςε επί επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ. 
Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε 
προςφερόμενο είδοσ, για να μπορεί να προςδιορίηεται το ακριβζσ κόςτοσ, ςε περίπτωςθ 
αυξομείωςθσ φυςικοφ αντικειμζνου. Ρροςφερόμενο είδοσ το οποίο αναφζρεται ςτθν 
Οικονομικι Ρροςφορά χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. 

Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, 
υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ. 

Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα 
ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι 
υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για 
τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 
απαραίτθτα για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ 
υποχρεοφνται να τα παρζχουν. 

  
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ   
Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό είναι οι εξισ: 
Α) Να μθ υπάρχει ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τελεςίδικθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία απάτθ τρομοκρατικά 
εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.  
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
Οικονομικόσ φορζασ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ 
παροφςασ περίπτωςθσ Α, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, για να αποδείξει ότι ζλαβε 
μζτρα που αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του. Αν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι αποκλείεται και λαμβάνει γνϊςθ με τθν κοινοποίθςθ του 
πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. Οικονομικόσ 
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ.  
Β) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά 
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, (τόςο τθσ κφριασ όςο 
και τθσ επικουρικισ). Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει για το ςφνολο των αςφαλιςτικϊν 
φορζων (Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ-ΟΚΑ), ςτουσ οποίουσ ζχει αςφαλιςμζνο 
το προςωπικό του, ςυμπεριλαμβανομζνων και των νομίμων εκπροςϊπων του. 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ όταν εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
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προςτίμων κατά περίπτωςθ, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 
Γ) Να μθν τελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό πτϊχευςθ ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι να μθν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι να 
μθ βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ 
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει 
τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
Δ) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του, που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ. 
Ε) Να μθν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 
αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτον 
«Κϊδικα Δεοντολογίασ Λογιςτϊν», 57088/ΔΙΟΕ-1033/18-12-2013 (Βϋ 3314). 
Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό που περιγράφονται ςτο παρόν 
άρκρο και αποτυπϊνονται ςτο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (εφεξισ 
ΣΕΤΔ), το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ (Παράρτθμα Δ) και το 
οποίο αποτελεί Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ 
των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και παρζχει 
προκαταρκτικι απόδειξθ ότι δε ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του οικονομικοφ 
φορζα. 
Οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν τα μζρθ ΙΙ-ΙVκαι VI του ΤΕΥΔ ωσ προσ τα πεδία 
που τουσ αφοροφν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ.  
Επιςθμαίνεται ότι :  
 Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και 

να υποβάλει ζνα ΣΕΤΔ.  
 Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί και να υποβλθκεί για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτό 
ΣΕΤΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα 
μζρθ II ζωσ ΙV.   

 Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ δθλϊςει πωσ κα ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει το 30% τθσ 
ςυνολικισ τθσ αξίασ, τότε υποβάλλεται μαηί με το ΤΕΥΔ του ςυμμετζχοντα 
οικονομικοφ φορζα και χωριςτό ΤΕΥΔ εκ μζρουσ του/των υπεργολάβου/ων, όπου 
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α, Β και Γ 
του Μζρουσ ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για κακζναν από αυτοφσ, προκειμζνου να επαλθκευτεί θ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ. Επιςθμαίνεται, πωσ αν προκφψει ότι 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, τότε θ Αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα τθν 
αντικατάςταςι τουσ. 

 Κατά τθν υποβολι του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του 
άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο 
των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του 
παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ 
τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 11 : ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  
Οι προςφορζσ υποβάλλονται, επί ποινι απόρριψθσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ 
φάκελοσ προςφοράσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινϊσ τα 
ακόλουκα: 
 

Προσ τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ 
……………………………………………………………………………………...  

[αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, δθλαδι: επωνυμία του 
φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ι ζνωςθσ, κακϊσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (ταχ. διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, e-mail)] 

Για το υνοπτικό Διαγωνιςμό: «Προμικεια ενόσ ςυςτιματοσ Οπτικισ Σομογραφίασ 

υνοχισ (OTC) 

Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 1501/02-03-2018 

Ανακζτουςα Αρχι: ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 
(ΕΛΚΕ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 

(Δ/νςθ : Αγ. Σπυρίδωνοσ και Μιλου 1, Τ.Κ. 122 43, 
Αιγάλεω Αττικισ). 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν:  
20/03/2018     

 
Ο κφριοσ φάκελοσ περιζχει τα ακόλουκα: 
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ». Ο 
φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιζχει το ΤΕΥΔ ςυμπλθρωμζνο, 
υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο.  
β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά». Ο φάκελοσ 
«Σεχνικι προςφορά» περιζχει:  
1. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του προςφζροντοσ, ςτθν οποία δθλϊνει τθν 
πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ 
όρουσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  
2. Σο Παράρτθμα Β. Ι-ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ςυμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον/τουσ νόμιμο/-ουσ 
εκπροςϊπουσ.  
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο 
οποίοσ περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ.    
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του 
κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ. 
 
Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον 
νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Η οικονομικι προςφορά υπογράφεται 
κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου και ςε 
περίπτωςθ ζνωςθσ, είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν, είτε από τον 
κοινό εκπρόςωπό τουσ.  
Το τίμθμα τθσ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ κα δοκεί με μια και μοναδικι τιμι, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β. ΙΙ τθσ διακιρυξθσ και των 
αναφερομζνων ςτθν παροφςα παράγραφο. Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον αναλογοφντα 
Φ.Ρ.Α. Από τθν προςφορά κα πρζπει να προκφπτει το ςυνολικό κόςτοσ των 
προςφερόμενων ειδϊν άνευ Φ.Ρ.Α και ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Θ 
προςφερόμενθ τιμι κα αιτιολογεί και κα δικαιολογεί πλιρωσ το προςφερόμενο 
αντάλλαγμα.  
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Το ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων ειδϊν, είναι το ποςό που ζχει ςυμπλθρωκεί 
ςτο πεδίο με α/α 2 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)» και ςτο πεδίο 
με α/α 3 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΟΛΟΓΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ.  
Προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθ 
χαμθλότερθ τιμι ςτο πεδίο α/α 2 (αρικμθτικϊσ) και α/α 3 (ολογράφωσ) του 
ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ του Παραρτιματοσ β. ΙΙ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  
Πλεσ οι τιμζσ κα δίδονται ςε ευρϊ.  
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ. Τυχόν ενςτάςεισ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά κα πρζπει να φζρουν τθν 
επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ.  
Τα δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα, κακϊσ και τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 
υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 1 του Ν.4250/2014. 
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο, από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα. 
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει γνϊςθ 
των όρων τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 12: ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ    
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ, ςτθ διεφκυνςθ Αγ. 
Σπυρίδωνοσ & Μιλου 1, Αιγάλεω, 2οσ όροφοσ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, ςτισ 20/03/2018  θμζρα Τρίτθ και ϊρα 
11 : 30 πμ.   
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ, 
ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι 
courier. 
Οι φάκελοι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί, εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο 
πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ 
διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι και τισ 20/03/2018 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00 πμ. Ο 
ΕΛΚΕ δε φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δε κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, 
ακόμα κι αν θ Αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Αρχι 
με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα, δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά πρωτοκολλοφνται και φυλάςςονται από τθν Υπθρεςία και 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ πριν τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν.   
 Θ ζναρξθ και λιξθ τθσ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν 
παραπάνω θμερομθνία ςτθν αρμόδια επιτροπι κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ. 
Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι που ζχει 
εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των 
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δε 
γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.  
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπισ Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι 
με τθν ακριβι ϊρα παραλαβισ και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 
Ο ΕΛΚΕ δφναται να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ 
πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 
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β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ 
παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι 
των αλλαγϊν.  
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για 
τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
να παρατείνει τισ προκεςμίεσ. 
  
ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ   
13.1 Αποςφράγιςθ και Αξιολόγθςθ Προςφορϊν 
Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.    
Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. Οι 
παριςτάμενοι ςτθ διαδικαςία επιδεικνφουν αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο 
ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.  
Σα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ :  
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ και ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τα οποία μονογράφονται  ανά φφλλο από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. Στθ ςυνζχεια ελζγχονται και καταγράφονται τα 
ςτοιχεία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν δικαιολογθτικά με τα 
αποτελζςματα του ελζγχου ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ.   
β) Στθ ςυνζχεια αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Θ  τεχνικι 
προςφορά μονογράφεται  ανά φφλλο από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
του διαγωνιςμοφ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 
Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των 
τεχνικϊν προςφορϊν που δε γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν 
προςφορϊν που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ διακιρυξθσ. 
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
μονογράφονται,  και κρατοφνται, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν, αφοφ 
ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν 
προςφορϊν.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των 
προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των 
προςφορϊν, αποςφραγίηονται και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν και 
κατάταξθσ. Θ αποςφράγιςθ αυτι γίνεται ςτθν ίδια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ι αν αυτό 
δεν είναι δυνατόν, ςτθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ςε ϊρα που ανακοινϊνει 
θ Επιτροπι. Εν ςυνεχεία, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, 
ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ ελζγχει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, ςυντάςςει πίνακα τιμϊν 
και ςειράσ κατάταξθσ των προςφορϊν και γνωμοδοτεί για τον προςωρινό ανάδοχο. 
Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α) 
και β) οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά κρατοφνται 
μζχρι τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ.   
Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, δθλαδι προςφορζσ που ζχουν 
τθν ίδια ακριβϊσ τιμι των πεδίων με α/α 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ 
(ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)» και 3 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΟΛΟΓΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, θ Αρχι επιλζγει τον προςωρινό ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία των οικονομικϊν φορζων που ζχουν προςφζρει τθν ίδια τιμι και το 
αποτζλεςμα καταγράφεται ςτο πρακτικό.  
13.2 Λόγοι απόρριψθσ  
Ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ μπορεί να καλζςει εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να 
διευκρινίςουν ελλείψεισ ι ιςςονοσ αξίασ ατζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά 
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ςφάλματα, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. Εάν, ωςτόςο, διαπιςτωκεί ότι 
ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ των προςφορϊν, οι προςφορζσ απορρίπτονται και το 
αποτζλεςμα καταγράφεται ςτο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
του Διαγωνιςμοφ. Απορρίπτονται: 
- προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα. 
- προςφορζσ που υποβάλλονται κατά παράβαςθ των όρων ςφνταξθσ και υποβολισ 

τθσ Διακιρυξθσ. 
- εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ 

φορζασ ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ, οι εν λόγω προςφορζσ 
απορρίπτονται ςτο ςφνολό τουσ. 

- προςφορζσ που περιζχουν ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον 
αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και 
τθ ςυμπλιρωςθ τουσ και δεν ζχουν παραςχεκεί οι απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ ςτθν 
προκακοριςμζνθ προκεςμία ι οι παραςχεκείςεσ εξθγιςεισ δεν ζγιναν αποδεκτζσ. 

- προςφορζσ υπό αίρεςθ.  
- προςφορζσ που ζχουν κενό πεδίο ι αρνθτικι απάντθςθ τουλάχιςτον ςε μία (1) 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αποτυπϊνονται ςτο ζντυπο τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ. 

- Ρροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί ζςτω και ζνα πεδίο του ΕΝΤΥΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. 

- Ρροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ το 
πεδίο με α/α 2 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)» και με α/α 3: 
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΟΛΟΓΑΦΩΣ)» αντιςτοίχωσ του ΕΝΤΥΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. 

- Ρροςφορζσ ςτισ οποίεσ δε ςυμπίπτουν οι τιμζσ (αρικμθτικι και ολογράφωσ) των 
πεδίων με α/α 2 και 3  του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ . 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ 
από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί 
ζνςταςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΝΣΑΕΙ  
Ενςτάςεισ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλονται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 127 του ν. 4412/2016.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 15 : ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ-ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τυχόν 
ενςτάςεων, θ Αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον «προςωρινό ανάδοχο» να υποβάλει 
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, τα οποία υποβάλλονται ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν αρμόδια επιτροπι και 
ςυγκεκριμζνα: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, από το 
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ για τον νόμιμο 
εκπροςϊπουσ του φορζα. 

2. Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το δθμόςιο. 
3. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το ςφνολο των ταμείων κφριασ 

και επικουρικισ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ του φορζα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των νομίμων εκπροςϊπων. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
φορζων ι υπεργολαβικισ ανάκεςθσ υποβάλλονται και για το ςφνολο των εν 
λόγω φορζων. 

4. Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ. 
5. Ριςτοποιθτικό μθ λφςθσ και  περί μθ Κατάκεςθσ Αίτθςθσ περί Λφςεωσ. 
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6. Ριςτοποιθτικό περί μθ Ρτϊχευςθσ και περί μθ Κατάκεςθσ Αίτθςθσ 
Ρτϊχευςθσ. 

7. Ριςτοποιθτικό περί μθ Κατάκεςθσ Αίτθςθσ για Ρτωχευτικό Συμβιβαςμό. 
8. Ριςτοποιθτικό περί  μθ Κατάκεςθσ Αίτθςθσ για Ραφςθ Ρλθρωμϊν. 
9. Ριςτοποιθτικό περί μθ Κατάκεςθσ Αίτθςθσ για Συνδιαλλαγι – Εξυγίανςθ κατ’ 

άρκρο 99 Ν. 3588/07. 
10. Ριςτοποιθτικό περί μθ Κατάκεςθσ Αίτθςθσ για Διοριςμό ι Αντικατάςταςθ 

Εκκακαριςτι ι Συνεκκακαριςτι. 
11. Ριςτοποιθτικό περί μθ Κατάκεςθσ Αίτθςθσ για Θζςθ ςε Ειδικι Εκκακάριςθ. 
12. Ριςτοποιθτικό περί μθ Κατάκεςθσ Σχεδίου Αναδιοργάνωςθσ. 
13. Ριςτοποιθτικό περί μθ Θζςθσ ςε Αναγκαςτικι Διαχείριςθ και περί μθ 

Κατάκεςθσ Αίτθςθσ ςε Αναγκαςτικι Διαχείριςθ. 
14. Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο επαγγελματικό ι εμπορικό Επιμελθτιριο που 

ανικει ο «προςωρινόσ ανάδοχοσ». 
 

Τα πιςτοποιθτικά 5 ζωσ 13 εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο. Εάν δεν 
εκδίδεται τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο Μζροσ 
ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ 
ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ 
παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 
που υπoβλικθκαν παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει 
ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω 
προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για πζντε (5) 
επιπλζον θμζρεσ.  
Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο 
προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ των μερϊν ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ του μζρουσ IV, 
τότε ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ ςφμβαςθ κατακυρϊνεται 
ςτον προςφζροντα με τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά με βάςθ 
τθν τιμι. Αν κανείσ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
επιλογισ θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει ςε κάκε 
περίπτωςθ πρακτικό ειςθγοφμενθ ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ του Ειδικοφ 
Λογαριαςμοφ, είτε τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ είτε τθ ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ.     
Στθν περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ςχετικι απόφαςθ κοινοποιείται ςτον 
ανάδοχο με  ειδικι πρόςκλθςθ, που  τον καλεί να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Δ τθσ παροφςασ. Θ εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Θ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι 
και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
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ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ 
- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ 
και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ.    
Θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 
πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
με βάςθ μόνο τθν τιμι. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.  
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ με αμοιβαία ςυμφωνία των 
μερϊν χωρίσ νζα διαδικαςία εφόςον δε μεταβάλλονται ουςιϊδεισ όροι τθσ, ζπειτα 
από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ   
Ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, ματαιϊνει τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ:  
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ, είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ, είτε λόγω 
απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων, 
β) αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ,  
γ) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,  
δ) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν 
ενδιαφζρει πλζον τθν Ανακζτουςα Αρχι,  
ε) αν, λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  
ςτ) ςτθν περίπτωςθ λιξθσ ιςχφοσ των προςφορϊν των 
υποψθφίων αναδόχων.   

 
ΑΡΘΡΟ 17 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΣΗΕΙ   

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί εντόσ 30 θμερϊν από τθν  παράδοςθ, 
μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των προμθκευόμενων προϊόντων από το 
λογιςτιριο το ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Τα αναγκαία 
δικαιολογθτικά πλθρωμισ για τθν εξόφλθςθ τθσ παραςχεκείςασ υπθρεςίασ είναι : 

1. Ρρωτόκολλο Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ, το οποίο ςυντάςςεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που ζχει οριςτεί από το ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ. 

2. Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ του αναδόχου.  
3. Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 
4. Ριςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 
5. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από το λογιςτιριο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ 

ΑΘΘΝΑΣ.  
Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ επί τθσ αξίασ 
κάκε πλθρωμισ  προ φόρων και κρατιςεων. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται 
χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου.  
β) Κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου φψουσ 0,02% ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξία εκτόσ Φ.Ρ.Α. τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ.6 του Ν.4412/2016.  
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γ) Κράτθςθ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) 0,06%, 
επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 
 Θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ 4%. 

Οι πλθρωμζσ γίνονται υπό τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ζχει καταβλθκεί θ 
χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ από το Φορζα Χρθματοδότθςθσ προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18 : ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  
1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, 
που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, 
οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. 
Στον ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ παρζχεται θ δυνατότθτα για ζλεγχο των ανωτζρω. Σε 
περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω αναφερόμενων όρων 
παρζχεται το δικαίωμα ςτον ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ να καταγγείλει μονομερϊσ τθ 
ςφμβαςθ. 

2. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ 
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν 
εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ 
ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι 
τθσ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςε κάκε 

προςφζροντα, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 

τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Θ απόφαςθ 

κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 

τθν κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν 

ςωρευτικά τα εξισ: 

α.άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπομζνων ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ 

προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν 

β.κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο 

τελευταίοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολονθτικά του άρκρου 80 του Ν. 

4412/2016, και μόνο ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων 

μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ  πρόςκλθςθσ. 
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Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω δζκα (10) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει 

παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ 

γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν 

περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016. 

Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 

και φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπό τουσ όρουσ του άρκρου 

133 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Τα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν εντόσ 60 θμερϊν από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μετά από ςυννενόθςθ του αναδόχου με τθν ανακζτουςα αρχι 

ςτο τμιμα Οπτικισ και Οπτομετρίασ  τθσ Σχολισ Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ του 

Τ.Ε.Ι.Ακινασ, τα δε ζξοδα μεταφοράσ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται μονομερϊσ να παρατείνει τον ανωτζρω χρόνο κατά τθν 

απόλυτθ κρίςθ τθσ, ενθμερϊνοντασ προσ τοφτο εγγράφωσ τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προμθκευομζνων ειδϊν κα πραγματοποιθκεί 

από τριμελι Επιτροπι Ραραλαβισ και Αξιολόγθςθσ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 208 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 22 : ΕΓΓΤΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΟΛΕ 

Εγγυτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 

Ο μειοδότθσ προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι 

αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ, ςφμφωνθ με του υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δ τθσ 

παροφςασ ι ςφμφωνθ με υπόδειγμα πιςτωτικοφ ιδρφματοσ εφόςον περιλαμβάνονται 

κατ’ ελάχιςτο τα παρακάτω ςτοιχεία, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5%  τθσ 

ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ωσ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, με διάρκεια 3 μινεσ μετά το ςυμφωνθμζνο χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν. 

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ςυνολικι ςυμβατικι αξία χωρίσ ΦΡΑ ανά ομάδα, ι 

ακροιςτικά για τισ ομάδεσ που κατακυρϊνονται ςτον ίδιο προμθκευτι είναι  μικρότερθ 

των 2.500,00 € δεν υποχρεοφται ο μειοδότθσ να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ. 

 

Η Εγγυθτικι Επιςτολι πρζπει να περιλαμβάνει: 

1. Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ. 

2. Τον εκδότθ. 

3. Τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται. 

4. Τον αρικμό εγγφθςθσ. 

5. Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. 

6. Τθν πλιρθ επωνυμία, τον ΑΦΜ και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ 
του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ. 

7. Τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και τα προσ προμικεια υλικά. 

8. Τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. 

και τουσ όρουσ ότι : 

1. Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ. 

2. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

3. Τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

4. Τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό 
τθσ εγγφθςθσ  ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά 
που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ 
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Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα 
τα δικαςτιρια Ακινασ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό 
δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 24: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να διακόψει τθ διαδικαςία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ ι/και να τθν κθρφξει ατελζςφορθ, χωρίσ οι ςυμμετζχοντεσ ςε 
αυτι να αποκτοφν κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ για αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι 
ικανοποίθςθ για οποιοδιποτε λόγο ςχετιηόμενο με τθν διακιρυξθ, τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτθ διαδικαςία, τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ από οποιαδιποτε 
αιτία. Θ ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι διαδικαςία ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι 
όλων των όρων και προχποκζςεων τθσ παροφςασ. 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ, αναπόςπαςτο τμιμα τθσ οποίασ αποτελοφν τα Ραραρτιματα 
Α, Β, Γ και Δ, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι. 

ΑΡΘΡΟ 25: ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να 
ανακζτει, μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο 
του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, αν αυτό δεν 
προβλζπεται ρθτά ςτθ διακιρυξθ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ., κατά τα ανωτζρω, ο 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά, βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία δε 
ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ 
και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ 
Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό 
τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, για 
λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν 
προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά 
αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) 
θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ. 

1. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιοςδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ 
Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα 
Αρχι ι και τον Κφριο του Ζργου ι και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για κάκε κετικι και αποκετικι 
ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται. 

2. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν 
τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ 
υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των 
ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ 
δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςα Αρχι ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ 
Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν 
ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

3. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ 
ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί 
ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

4. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 
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ειδικισ εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ 
εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν 
τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ 
εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ 
εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςα Αρχι. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ.  

5. Σε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου 
εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται 
ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει αν εξακολουκοφν να 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ. 

 
 

 
Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του 

Ε.Λ.Κ.Ε. 
 

ωτιριοσ οφλθσ 
Κακθγθτισ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
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Ι. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Το ηθτοφμενο είδοσ κα πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω απαραίτθτεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, που κα πρζπει να αποδεικνφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι ςε Φφλλο 

Συμμόρφωςθσ (επιςυνάπτεται) και να τεκμθριϊνονται με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςε 

πρωτότυπα prospectus, ι άλλα επίςθμα ζγγραφα:  

1. Το είδοσ να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο και να περιλαμβάνει όλα τα 

εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθν περιγραφόμενθ πράξθ. Να λειτουργεί 

με ρεφμα πόλεωσ 230V/50Hz. 

2. Θ αρχι λειτουργίασ του να βαςίηεται ςτθν τεχνολογία SWEPT source  ι ςτθν 

τεχνολογία Spectral Domain . Να ζχει μθ επεμβατικι αγγειογραφία.  

3. Θ ακτίνα ςάρωςθσ τθσ πθγισ φωτόσ ι LASER να διακζτει  μικοσ κφματοσ 

μεγαλφτερο από 750 nm, με ταχφτθτα ςάρωςθσ τουλάχιςτον 25.000 A-

scans/sec. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να μποροφν να αναλφονται οι 

ςτοιβάδεσ του χοριοειδοφσ 

4. Θ ςυςκευι να ζχει ψθφιακι αξονικι διακριτικι ικανότθτα τουλάχιςτον 5μm 

και εγκάρςια μικρότερθ ι ίςθ με 15μm.  

5. Θ ςυςκευι να διακζτει κατϋελάχιςτο πρωτόκολλα ςάρωςθσ για τθν 

απεικόνιςθ τθσ: ωχράσ κθλίδασ, τθσ κεφαλισ του οπτικοφ νεφρου με 

δυνατότθτα τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ και ςε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ.  

6. Θ ςυςκευι να διακζτει κατάλλθλο και εφχρθςτο ςτόχο προςιλωςθσ και θ 

επιλογι του ςτόχου να μπορεί να προεπιλεγεί από τον χειριςτι. 

7. Θ ςυςκευι να ςυνοδεφεται από εξειδικευμζνο πρόγραμμα ι προγράμματα 

επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ τθσ ιατρικισ εικόνασ (ενδεικτικά: νευρικζσ ίνεσ, 

κεφαλι οπτικοφ νεφρου, γαγγλιακϊν κυττάρων, μζτρθςθσ πάχουσ 

αμφιβλθςτροειδοφσ, τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ ωχράσ κθλίδασ, ανφψωςθ RPE 

και ILM μεμβρανϊν), αποκικευςθσ και αρχειοκζτθςθσ τθσ. Να είναι δυνατι θ 

ςφγκριςθ των εξετάςεων του ίδιου εξεταηόμενου. 

8. Το μθχάνθμα, τόςο ςτο πρόγραμμα ανάλυςθσ του βυκοφ, όςο και ςτο 

πρόγραμμα ανάλυςθσ του οπτικοφ νεφρου, να παρζχει ςτατιςτικι ανάλυςθ 

που να βαςίηεται ςε Normative Data Base, εξεταηομζνων. 

9. Να εκτελεί με κατάλλθλο λογιςμικό μθ επεμβατικι  αγγειογραφία 

αμφιβλθςτροειδοφσ χωρίσ τθ χριςθ ςκιαγραφικισ ουςίασ (OCT Angiography) 
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10. Στο πρόςκιο τμιμα του οφκαλμοφ να παράγει κατ’ ελάχιςτον χάρτθ 

παχυμετρίασ κερατοειδοφσ και να μετρά γωνία προςκίου καλάμου. 

11. Θ ςυςκευι να ςυνοδεφεται από ειδικό τραπζηι με δυνατότθτα ανφψωςθσ, 

Θ/Υ με ςφγχρονο λειτουργικό ςφςτθμα ο οποίοσ κα ζχει κατάλλθλο λογιςμικό 

για τθ τιρθςθ του αρχείου των εξετάςεων. Στο τραπζηι κα είναι 

ενςωματωμζνο όλο το ςφςτθμα τθσ οπτικισ τομογραφίασ.  

12. Το λογιςμικό που κα δοκεί μαηί, ι ςυνοδευτικά με τθ ςυςκευι να μθ 

χρειάηεται περαιτζρω διαδικαςία για άδεια λειτουργίασ και χριςθσ 

(licensing). Επίςθσ να υπάρχει δυνατότθτα εξαγωγισ των δεδομζνων ςε 

ςυμβατικζσ μορφζσ (π.χ. εικόνεσ ςε μορφι dicom, jpeg, bmp, tif κλπ. 

Δεδομζνα ςε μορφι txt, dat, doc xls κλπ).  

13. Να γίνει αναλυτικι περιγραφι τθσ αναβακμιςιμότθτασ του ςυςτιματοσ ςε 

hardware και software, του κόςτουσ ςυντιρθςθσ και του κόςτουσ των 

ανταλλακτικϊν. 

14. Το ςφςτθμα πρζπει να ςυνοδεφεται με οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ του 

προϊόντοσ ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα, οι οποίεσ πρζπει να αποδίδουν 

πιςτά το πρωτότυπο κείμενο και να φζρουν τθν ζγκριςθ του.  

15. Να παρζχεται κατά τθν παράδοςθ του προϊόντοσ δωρεάν εκπαίδευςθ των 

χειριςτϊν ςτθ κεωρία, το χειριςμό και τθ λειτουργία, αλλά και των τεχνικϊν 

ςτθν επιςκευι και ςυντιρθςθ και τα μζτρα αςφάλειασ των χρθςτϊν και του 

μθχανιματοσ.  

16. Να παραδοκοφν, με τθν παράδοςθ του είδουσ, τα πρωτότυπα εγχειρίδια 

χειριςμοφ και service, οι οδθγίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ και οι κωδικοί 

των ανταλλακτικϊν. 

17. Τα προςφερόμενα είδθ να ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) χρόνια 

τουλάχιςτον και πλιρθ υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά και service για δζκα (10) 

χρόνια τουλάχιςτον, με αποδεδειγμζνθ παρακατακικθ ανταλλακτικϊν.  

18. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ κα γίνονται, με ευκφνθ και μζριμνα 

του Ρρομθκευτι, δωρεάν, όλοι οι προλθπτικοί ζλεγχοι και οι ςυντθριςεισ, 

όταν και όπωσ προβλζπονται από τον καταςκευαςτι, κακϊσ και θ 

αποκατάςταςθ όλων των ζκτακτων βλαβϊν, με επιςκευι ι αντικατάςταςθ 

των τμθμάτων που ζχουν υποςτεί βλάβθ, από εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ, οι 

οποίοι κα είναι πιςτοποιθμζνοι από τον καταςκευαςτικό οίκο. 

19. Ο προμθκευτισ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να αναλάβει και το service του 

μθχανιματοσ. Ο προμθκευτισ (ι/και τα ςτελζχθ του) πρζπει να είναι 

εξουςιοδοτθμζνοσ ι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοσ ωσ προσ τθν παροχι πλιρουσ 
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τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ με ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ από τον 

καταςκευαςτικό οίκο.  

20. Να πλθροί όλεσ τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και ποιότθτασ CE-

MARK ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

21. Να διατίκεται από τον αντιπρόςωπο EN ISO 9001/08, ISO 14001 και ISO 

13485/03 –διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Να πλθρείται θ Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Ρ οικ./1348/04 και ο αντιπρόςωποσ να είναι 

ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ.  

22. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν το επιςυναπτόμενο φφλλο 

ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ και παραγράφουσ 

των επίςθμων φυλλαδίων ι αντιγράφων ι βεβαιϊςεων του καταςκευαςτικοφ 

οίκου για ότι δεν αναγράφεται ςτα ξενόγλωςςα φυλλάδια. Η μθ 

ςυμμόρφωςθ των παραπάνω, αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ 

 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Σε περίπτωςθ ιςόποςων μειοδοτικϊν προςφορϊν κα προτιμθκεί το 

μθχάνθμα που προςφζρει περιςςότερεσ αναλφςεισ ςε παραμζτρουσ του κερατοειδι  
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

1 

Το είδοσ να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο και να 

περιλαμβάνει όλα τα εξαρτιματα που απαιτοφνται 

για τθν περιγραφόμενθ πράξθ. Να λειτουργεί με 

ρεφμα πόλεωσ 230V/50Hz. 

  

2 

Θ αρχι λειτουργίασ του να βαςίηεται ςτθν 

τεχνολογία SWEPT source  ι ςτθν τεχνολογία 

Spectral Domain . Να ζχει μθ επεμβατικι 

αγγειογραφία.  

  

3 

Θ ακτίνα ςάρωςθσ τθσ πθγισ φωτόσ ι LASER να 

διακζτει  μικοσ κφματοσ μεγαλφτερο από 750 nm, 

με ταχφτθτα ςάρωςθσ τουλάχιςτον 25.000 A-

scans/sec. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να μποροφν να 

αναλφονται οι ςτοιβάδεσ του χοριοειδοφσ 

  

4 

Θ ςυςκευι να ζχει ψθφιακι αξονικι διακριτικι 

ικανότθτα τουλάχιςτον 5μm και εγκάρςια μικρότερθ 

ι ίςθ με 15μm.  

  

5 

Θ ςυςκευι να διακζτει κατϋελάχιςτο πρωτόκολλα 

ςάρωςθσ για τθν απεικόνιςθ τθσ: ωχράσ κθλίδασ, τθσ 

κεφαλισ του οπτικοφ νεφρου με δυνατότθτα 

τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ και ςε ςυνδυαςμό 

μεταξφ τουσ.  

  

6 

Θ ςυςκευι να διακζτει κατάλλθλο και εφχρθςτο 

ςτόχο προςιλωςθσ και θ επιλογι του ςτόχου να 

μπορεί να προεπιλεγεί από τον χειριςτι. 

  

7 

Θ ςυςκευι να ςυνοδεφεται από εξειδικευμζνο 

πρόγραμμα ι προγράμματα επεξεργαςίασ και 

ανάλυςθσ τθσ ιατρικισ εικόνασ (ενδεικτικά: νευρικζσ 

ίνεσ, κεφαλι οπτικοφ νεφρου, γαγγλιακϊν κυττάρων, 

μζτρθςθσ πάχουσ αμφιβλθςτροειδοφσ, τριςδιάςτατθ 

απεικόνιςθ ωχράσ κθλίδασ, ανφψωςθ RPE και ILM 

μεμβρανϊν), αποκικευςθσ και αρχειοκζτθςθσ τθσ. 

Να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ των εξετάςεων του 

ίδιου εξεταηόμενου. 
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8 

Το μθχάνθμα, τόςο ςτο πρόγραμμα ανάλυςθσ του 

βυκοφ, όςο και ςτο πρόγραμμα ανάλυςθσ του 

οπτικοφ νεφρου, να παρζχει ςτατιςτικι ανάλυςθ που 

να βαςίηεται ςε Normative Data Base, εξεταηομζνων. 

 

  

9 

Να εκτελεί με κατάλλθλο λογιςμικό μθ επεμβατικι  

αγγειογραφία αμφιβλθςτροειδοφσ χωρίσ τθ χριςθ 

ςκιαγραφικισ ουςίασ (OCT Angiography) 

  

10- 

Στο πρόςκιο τμιμα του οφκαλμοφ να παράγει κατ’ 

ελάχιςτον χάρτθ παχυμετρίασ κερατοειδοφσ και να 

μετρά γωνία προςκίου καλάμου 

  

11 

Θ ςυςκευι να ςυνοδεφεται από ειδικό τραπζηι με 

δυνατότθτα ανφψωςθσ, Θ/Υ με ςφγχρονο 

λειτουργικό ςφςτθμα ο οποίοσ κα ζχει κατάλλθλο 

λογιςμικό για τθ τιρθςθ του αρχείου των εξετάςεων. 

Στο τραπζηι κα είναι ενςωματωμζνο όλο το ςφςτθμα 

τθσ οπτικισ τομογραφίασ.  

  

12 

Το λογιςμικό που κα δοκεί μαηί, ι ςυνοδευτικά με τθ 

ςυςκευι να μθ χρειάηεται περαιτζρω διαδικαςία για 

άδεια λειτουργίασ και χριςθσ (licensing). Επίςθσ να 

υπάρχει δυνατότθτα εξαγωγισ των δεδομζνων ςε 

ςυμβατικζσ μορφζσ (π.χ. εικόνεσ ςε μορφι dicom, 

jpeg, bmp, tif κλπ. Δεδομζνα ςε μορφι txt, dat, doc 

xls κλπ).  

  

13 

Να γίνει αναλυτικι περιγραφι τθσ 

αναβακμιςθμότθτασ του ςυςτιματοσ ςε hardware 

και software, του κόςτουσ ςυντιρθςθσ και του 

κόςτουσ των ανταλλακτικϊν.   

  

14 

Το ςφςτθμα πρζπει να ςυνοδεφεται με οδθγίεσ 

χριςθσ και ςυντιρθςθσ του προϊόντοσ ςτθν Ελλθνικι 

ι Αγγλικι γλϊςςα, οι οποίεσ πρζπει να αποδίδουν 

πιςτά το πρωτότυπο κείμενο και να φζρουν τθν 

ζγκριςθ του.  

  

15 Να παρζχεται κατά τθν παράδοςθ του προϊόντοσ   
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δωρεάν εκπαίδευςθ των χειριςτϊν ςτθ κεωρία, το 

χειριςμό και τθ λειτουργία, αλλά και των τεχνικϊν 

ςτθν επιςκευι και ςυντιρθςθ και τα μζτρα 

αςφάλειασ των χρθςτϊν και του μθχανιματοσ. 

16 

Να παραδοκοφν, με τθν παράδοςθ του είδουσ, τα 

πρωτότυπα εγχειρίδια χειριςμοφ και service, οι 

οδθγίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ και οι κωδικοί 

των ανταλλακτικϊν. 

  

17 

Τα προςφερόμενα είδθ να ζχουν εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ δφο (2) χρόνια τουλάχιςτον και πλιρθ 

υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά και service για δζκα 

(10) χρόνια τουλάχιςτον, με αποδεδειγμζνθ 

παρακατακικθ ανταλλακτικϊν. 

  

18 

Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ κα γίνονται, 

με ευκφνθ και μζριμνα του Ρρομθκευτι, δωρεάν, 

όλοι οι προλθπτικοί ζλεγχοι και οι ςυντθριςεισ, όταν 

και όπωσ προβλζπονται από τον καταςκευαςτι, 

κακϊσ και θ αποκατάςταςθ όλων των ζκτακτων 

βλαβϊν, με επιςκευι ι αντικατάςταςθ των 

τμθμάτων που ζχουν υποςτεί βλάβθ, από 

εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ, οι οποίοι κα είναι 

πιςτοποιθμζνοι από τον καταςκευαςτικό οίκο. 

  

19 

Ο προμθκευτισ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να 

αναλάβει και το service του μθχανιματοσ. Ο 

προμθκευτισ (ι/και τα ςτελζχθ του) πρζπει να είναι 

εξουςιοδοτθμζνοσ ι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοσ ωσ 

προσ τθν παροχι πλιρουσ τεχνικισ και 

επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ με ςχετικζσ, 

αποδεδειγμζνεσ, πιςτοποιιςεισ από τον 

καταςκευαςτικό οίκο. 

  

20 

Να πλθροί όλεσ τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ 

αςφαλείασ και ποιότθτασ CE-MARK ςφμφωνα με τθν 

οδθγία 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

  

21 

Να διατίκεται από τον αντιπρόςωπο EN ISO 

9001/08, ISO 14001 και ISO 13485/03 –διακίνθςθ 

και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν 
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προϊόντων. Να πλθρείται θ Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Ρ 

οικ./1348/04 και ο αντιπρόςωποσ να είναι 

ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ. 

22 

Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν το 

επιςυναπτόμενο φφλλο ςυμμόρφωςθσ με 

παραπομπζσ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ και 

παραγράφουσ των επίςθμων φυλλαδίων ι 

αντιγράφων ι βεβαιϊςεων του καταςκευαςτικοφ 

οίκου για ότι δεν αναγράφεται ςτα ξενόγλωςςα 

φυλλάδια. Η μθ ςυμμόρφωςθ των παραπάνω, 

αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ 
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ΙΙ.ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

Ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) : …………………………… 
θμζρεσ 

 
 

Ημερομθνία:……….. 

 

 

(υπογραφι-ςφραγίδα) 

O Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

 
 

    Ανάλυςθ Κόςτουσ 

α/α Περιγραφι     

 Αξία Μονάδα 

   μζτρθςθσ 
     

 Συνολικό τίμθμα ειδϊν (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)     

1      
      

2 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ)  € 

3 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ)    ΕΤΡΩ 

      

4 ΦΡΑ …..%  € 

      

5 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ)    € 

      

6 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ)    ΕΤΡΩ 
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ΟΔΗΓΙΕ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Ο παραπάνω πίνακασ ςυμπλθρϊνεται (χωρίσ να τροποποιθκεί θ μορφι του) από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε Ευρϊ (€) κα γίνεται με 
ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων. 

 
2. Ρροςφορά που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι ςε ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 
3. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

ενϊ κα πρζπει να υπάρχει ρθτι διλωςθ αποδοχισ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ 
κακϊσ και τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ. 

4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δε 
δίδεται ενιαία τιμι θ προςφορά απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ 
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε 
προςφζροντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) 
θμερϊν από τθν θμζρα κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ 
ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον 
προςφζροντα. 

6. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα 
διακιρυξθ/ςφμβαςθ αφενόσ είναι δεςμευτικι για τον ανάδοχο, ο οποίοσ και 
οφείλει να εφαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ άμεςα, αφετζρου δε δφναται ςε καμία 
περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι 
επιβάρυνςθ για τθν Αρχι. 

7. Θα πρζπει να αναγράφεται ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ με ζναρξθ από τθν 
επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει 
μικρότερο χρόνο ιςχφοσ από εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ, κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

(μετά από διενζργεια διαγωνιςμοφ) 

Στο Αιγάλεω ςιμερα, θμζρα …………….,  …θ του μθνόσ ………………  του ζτουσ 2018,  οι 

κατωτζρω ςυμβαλλόμενοι, 

αφενόσ Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ Τ.Ε.Ι. ΑΘΘΝΑΣ με ζδρα ςτθ 

διεφκυνςθ ΑΓ. ΣΡΥΙΔΩΝΟΣ 28 & ΜΘΛΟΥ 1 ΤΚ 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ, με Α.Φ.Μ. 997558006, 

Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, ο οποίοσ νόμιμα εκπροςωπείται, ςφμφωνα με τθν Υ.Α. ΚΑ/679/22.08.96 

όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156Α), από τον 

Αντιπρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του ΤΕΙ Ακινασ κ. Σωτιριο 

Σοφλθ – Κακθγθτι ,(εφεξισ καλοφμενοσ ωσ “Ανακζτουςα Αρχι”), 

και αφετζρου θ εταιρεία…………..……………………………και διακριτικό τίτλο ……………. που 

εδρεφει ……………………………………………………, με Α.Φ.Μ.: …………………………, Δ.Ο.Υ.: 

…………………………………, θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα από ………………………………… και θ 

οποία κα αποκαλείται εφεξισ «Προμθκευτισ», ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα 

ακόλουκα: 

 

1. Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ, ωσ ανάδοχοσ του ζργου με τίτλο «Ζργα ςτιριξθσ τθσ 

Διοίκθςθσ του Τ.Ε.Ι.Ακινασ», που χρθματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριαςμό 

Κονδυλίων Ζρευνασ, με επιςτθμονικά υπεφκυνο τον 

κ……………………………………………………….., ανακζτει ςτο δεφτερο ςυμβαλλόμενο τθν 

προμικεια εξοπλιςμοφ και ςυγκεκριμζνα ενόσ ςυςτιματοσ Οπτικισ Τομογραφίασ 

Συνοχισ (OCT)  , όπωσ ο εξοπλιςμόσ αυτόσ περιγράφεται ςτον ……………/2018 

Διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν …………………… …/…/2018, όςο και ςτθν από 

……………………. προςφορά του δεφτερου ςυμβαλλομζνου – προμθκευτι, που 

αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Στο δεφτερο 
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ςυμβαλλόμενο κατακυρϊκθκε θ εν λόγω προμικεια ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 

Ρρωτ…………..απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν. 

2. Ο προμθκευτισ πρόκειται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςτο 

………………………………………….Τμιμα τθσ Σχολισ ……………….. του Τ.Ε.Ι. Ακινασ. Τα 

ζξοδα μεταφοράσ των υπό προμικεια ειδϊν επιβαρφνουν τον προμθκευτι. 

3. Ο προμθκευτισ δθλϊνει ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ του παρόντοσ 

ςυμφωνθτικοφ και αναλαμβάνει να εκτελζςει το ωσ άνω περιγραφόμενο ζργο ςε 

χρονικό διάςτθμα …………………………………θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

παροφςασ. Οι παραδόςεισ κα πραγματοποιοφνται εντόσ ………………………θμερϊν 

από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μετά από ςυννενόθςθ του 

προμθκευτι και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

4. Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ και λιγει  τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία εκτζλεςθσ του ζργου όπωσ αυτό προβλζπεται ςτο ωσ 

άνω άρκρο 3 τθσ παροφςασ. 

5. Ο προμθκευτισ κα εκτελζςει το παραπάνω περιγραφόμενο ζργο, ςφμφωνα με 

τθν οικονομικι του προςφορά, ζναντι τθμιματοσ που ανζρχεται ςτο ποςό των  

……………………ευρϊ πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ (….%), και αποτελεί τθ 

ςυνολικά ςυμφωνθκείςα αμοιβι, θ οποία κα βαρφνει τον τακτικό 

προχπολογιςμό του ζργου με τίτλο «Ζργα ςτιριξθσ τθσ Διοίκθςθσ του 

Τ.Ε.Ι.Ακινασ» 

Τον Ρρομθκευτι βαρφνουν: 

α) Ο προβλεπόμενοσ από το Ν.4172/2013 αρ.64 παρ.2 φόροσ ειςοδιματοσ, όωσ 

ιςχφει, ο οποίοσ υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ. 

β) Θ προβλεπόμενθ κράτθςθ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτο Ν.4013/2011, 

άρκρο 4, παρ.3 για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και το αναλογοφν χαρτόςθμο, θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 

γ) Θ προβλεπόμενθ από το Ν.4412/2016, άρκρο 350 παρ.3 κράτθςθ για τθν 

κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) 

6. Θ ωσ άνω ςυμφωνθκείςα αμοιβι κα καταβλθκεί ωσ εξισ: ςφμφωνα με το άρκρο 

17 τθσ διακιρυξθσ. 
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7. Ο προμθκευτισ παρζδωςε ςιμερα τθν υπ’ αρικ. 

……………………………………..εγγφθςθ καλισ κζλθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που 

εκδόκθκε από τθν Τράπεηα …………………………….., ποςοφ -…………………….- ευρϊ που 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ παροφςασ χωρίσ 

ΦΡΑ, διάρκειασ 6 μθνϊν (διάρκειασ 3 μθνϊν μετά το ςυμφωνθμζνο χρόνο 

παράδοςθσ κατά τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ). 

8. θτά ςυμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για τθν επίλυςθ τυχόν διαφοράσ που 

μπορεί να προκφψει ςχετικά με τθν ερμθνεία ι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ είναι τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 

9. Ο προμθκευτισ κα τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 

τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν.4412/2016 

10. Θ παροφςα μπορεί να τροποποιθκεί με ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου του πρϊτου τοων 

ςυμβαλλομζνων. 

11. Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ είναι θ υπ’ αρικμόν ……………./2018 

διακιρυξθ. 

     Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο Διαδίκτυο  «Ρρόγραμμα Διαφγεια». 

 
Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε δφο (2) όμοια πρωτότυπα, ζνα (1) 

για τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ και ζνα (1) για τον Ρρομθκευτι, τα οποία υπογράφονται ωσ 

ακολοφκωσ. 

Οι ςυμβαλλόμενοι 

Για τον Ειδικό Λογαριαςμό  
του ΣΕΙ Ακινασ 

O Αντιπρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ του 
Ε.Λ.Κ.Ε. 

 
 

Σωτιριοσ Σοφλθσ 
 Κακθγθτισ  

Για τον Προμθκευτι 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 
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1.Τπόδειγμα Συποποιθμζνου Ζντυπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ 
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

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

- Ονομαςία: ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΕΥΝΑΣ 

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99219529] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Αγ. Σπυρίδωνοσ και Μιλου 1, Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω Αττικισ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Φ.Κολζτςα 

- Τθλζφωνο: 2105385187 

- Θλ. ταχυδρομείο: fkoletsa@teiath.gr  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 
http://www.teiath.gr/eee/index.php?lang=el  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 
«Προμικεια ενόσ ςυςτιματοσ Οπτικισ Σομογραφίασ υνοχισ (OCT)»  

CPV:38636000-2 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 18PROC………………… 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ----- 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):1501 /2018 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [ ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

[ ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii
 : 

Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθ

iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 
«κοινωνικι επιχείρθςθ»

iv
 ι προβλζπει τθν 

εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, 
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε 
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το 
μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ 
ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο

v
: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 
άλλουσ

vi
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[ ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 
με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 
τον ςκοπό …): 

*……+ 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δε ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ 
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 
υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
viii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτθ
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ

xiii
· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ

xiv
·  

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
xv

. 

 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκε: Απάντθςθ 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου

xvi
 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

xvii 

Εάν ναι, αναφζρετε
xviii

: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

α) Θμερομθνία:* +,  
ςθμείο-(-α): * +,  
λόγοσ(-οι):* + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)

xx
; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xxi

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ 

Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

xxii
, 

ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 
εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 
οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;

xxiii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
β)*……+ 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
 
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
β)*……+ 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
 
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

xxiv
 

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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου

xxv
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ

xxvi
 : 

α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 
του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ

xxvii 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxviii
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: *…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων

xxix
, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 
με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ

xxx
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια

xxxi
 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005

xxxii
: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να 
ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ

xxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε 
αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 
εξισ 

xxxiv
: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον 
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 
εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ

xxxv
: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 
κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 
περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε 
ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 
φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσ

xxxvi
 που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ 

ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ 
τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και y

xxxvii
 -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
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Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ

xxxviii
, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 
ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι 
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ

xxxix
, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 
ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ 
που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ

xl
: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό 
ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ

xli
, ιδίωσ τουσ 

υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό 
ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 
διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ 
τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχων

xlii
 όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ 
του οικονομικοφ φορζα και, εφόςον κρίνεται 
αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα μελζτθσ και 
ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και τα μζτρα 
που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται 
ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 
του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 
διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία 
τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 
τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 
τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ

xliii
 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα 
οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 
που αναφζρονται

xlvii
, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 
αυτι διατίκεται δωρεάν

xlviii
. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+  
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iΣε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

iiΕπαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
iiiΒλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμφρια ευρϊ. 
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ 
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 
10 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει 
τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
ivΖχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων ατόμων. 
vΤα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
viΕιδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
vii Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια 
που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν 
περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι 
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 
απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viiiΣφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ.  
ixΠπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, 
ς. 42). 
xΣφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 
“διαφκορά”. 
xiΠπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ 
ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου 
για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. 
Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
xiiΚατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)

 
όπωσ κυρϊκθκε με το 

ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
xiiiΠπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ 
αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ 
αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
xivΠπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
xvΠπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 
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απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
xviΘ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 
(Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( 
βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
xviiΕπαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xviiiΕπαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xixΕπαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xxΟικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 
7 τελευταίο εδάφιο)  
xxiΛαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, 

κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των 
μζτρων που λιφκθκαν.  
xxiiΣτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 
ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 
τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
xxiiiΣθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω 
ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
xxivΕπαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xxvΠπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
xxvi. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxviiΆρκρο 73 παρ. 5. 
xxviiiΕφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 
ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxixΠπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
xxxΡρβλ άρκρο 48. 
xxxi Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxxiiΓια ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο 
(1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10. 
xxxiiiΠπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 
Παράρτθμα αυτό. 
xxxiv Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
xxxv Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
xxxviΡ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
xxxviiΡ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
xxxviiiΟι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
xxxixΟι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
xlΡρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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xliΠςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα 
ΤΕΥΔ. 
xliiΟ ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
xliiiΕπιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου 
για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ 
ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
xlivΔιευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
xlvΕπαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xlviΕπαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xlviiΡρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviiiΥπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 
που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. 
Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν 
εν λόγω πρόςβαςθ.  
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2. Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 
 

 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ Ε ΕΤΡΩ 
 

 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) :  
Ημερομθνία ζκδοςθσ : 
Προσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΟ ....................... ΕΤΡΩ  
1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ 
αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ………………….. και 
ολογράφωσ………………………………... υπζρ τθσ εταιρείασ …………………..……………ι ςε 
περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν 
α)………………..………..β)…………………………… κ.λπ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ από ……/……/………… 
ςφμβαςθσ, που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ τθσ ……/……/……… με 
αντικείμενο το Ζργο «………………………………………………………», ςφμφωνα με τθν υπ' αρ. 
……./….……. διακιρυξθ ςασ.  
2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 
πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ 
ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και 
από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά.  
3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία 
κα μασ γνωςτοποιιςετε, ότι θ (εταιρεία) …………..…………………. δεν εκπλιρωςε τθν 
υποχρζωςθ τθσ που περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, 
χωρίσ οποιαδιποτε από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ 
εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
που μασ το ηθτιςετε.  
4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι 
ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ (εταιρείασ)...................................... οφτε κα λθφκεί υπόψθ 
οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα 
δικαςτιρια, με αίτθμα τθ μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθ κζςθ αυτισ υπό 
δικαςτικι μεςεγγφθςθ.  
5. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι 
τισ …../……/…..… οπότε και κα επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με 
ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα 
παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο 
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το 
όριο που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
7. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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