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ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

ΣΕΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Σίηινο Έξγνπ 

Επισοπήγηζη ηος Ε.Λ.Κ.Ε. ηος Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Αηηικήρ (ππώην Τ.Ε.Ι. Αθήναρ) για ηην 

ςλοποίηζη ηος έπγος «Εκζςγσπονιζμόρ ηυν Ακαδημαφκών Υποδομών ηος Πανεπιζηημίος 

Δςηικήρ Αηηικήρ (ππώην Τ.Ε.Ι. Αθήναρ)»  

Υποέπγο 6 : «Ππομήθεια επγαζηηπιακού Μησανολογικού εξοπλιζμού για ηα επγαζηήπια ηυν 

εκπαιδεςηικών ημημάηυν ηος Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Αηηικήρ (ππώην Τ.Ε.Ι. Αθήναρ)» 

 

 

Αληηθείκελν Δηαγσληζκνύ 

Ππομήθεια επγαζηηπιακού Μησανολογικού εξοπλιζμού για ηα επγαζηήπια ηυν εκπαιδεςηικών 

ημημάηυν ηος Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Αηηικήρ (ππώην Τ.Ε.Ι. Αθήναρ) 

Ομάδα Ειδών 1: Επγαζηηπιακόρ Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ για ηα επγαζηήπια ηος ημήμαηορ 

Σςνηήπηζηρ Απσαιοηήηυν και Έπγυν Τέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Αηηικήρ (ππώην 

Τ.Ε.Ι. Αθήναρ) 

Ομάδα Ειδών 2: Επγαζηηπιακόρ Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ για ηα επγαζηήπια ηος ημήμαηορ 

Επιζηημών Οίνος, Αμπέλος και Ποηών ηος Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Αηηικήρ (ππώην ημήμα 

Οινολογίαρ και Τεσνολογίαρ Ποηών ηος Τ.Ε.Ι. Αθήναρ) 

 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή Ειδικόρ Λογαπιαζμόρ Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος 

Δςηικήρ Αηηικήρ (ππώην Τ.Ε.Ι. Αθήναρ) 

Πξνϋπνινγηζκόο 32.179,03 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

Δηαδηθαζία Αλάζεζεο Σςνοπηικόρ Διαγυνιζμόρ 

Κξηηήξην Αλάζεζεο Πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά 

(βάζει ηιμήρ) 

Ηκεξνκελία Δηελέξγεηαο 04/09/2018 
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Κσδηθόο Έξγνπ ΕΛΚΕ 

ΠΑ.Δ.Α. (πξώελ ΣΕΙ Αζήλαο)  

80454 

Πξσηόθνιιν δηαγσληζκνύ 11939/04-07-2018 
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ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΈΡΕΤΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 
   

Σαχ. Δ/νςθ : Αγ. πυρίδωνοσ  - 122 43 ΑΙΓΑΝΕΩ  

Σθλζφωνο : 210 53.87.257                                                        Αιγάλεω: 04/07/2018 

Fax:  210-53.85.185       Αρικμ. Πρωτ.: 11939 

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: eee@teiath.gr 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ 

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

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ/ΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

(ΠΡΩΗΝ  Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ)-ΤΠΟΕΡΓΟ 6» ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 32.179,03 € (πλζον Φ.Π.Α.) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ του άρκρου 117 του 
Ο.4412/2016 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 
προςφορά με βάςθ τιμισ ανά ομάδα ειδϊν 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

Θμερομθνία: 04/09/2018 
Θμζρα:Σρίτθ 
Ϊρα: 11:00 π.μ. 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: Θμερομθνία: 04/09/2018 
Θμζρα:Σρίτθ 
Ϊρα: 11:30 π.μ 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

Γραφεία ΕΙΔΙΜΟΤ ΝΟΓΑΡΙΑΞΟΤ ΜΟΟΔΤΝΙΩΟ 
ΕΡΕΤΟΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΟΤ ΔΤΣΙΜΘ ΑΣΣΙΜΘ 
(ΠΡΩΘΟ ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ) 
Αγ.πυρίδωνοσ,Σ.Μ. 122 43  
Αιγάλεω Αττικισ 

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

ΚΩΔΙΚΟ CPV: 31720000-9  :  Θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΘ: Ζωσ το ποςό των 32.179,03 ευρϊ πλζον Φ.Π.Α. 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΣΑΕΣΑΙ Θ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

Επιχοριγθςθ του  ΕΝΜΕ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΟΤ ΔΤΣΙΜΘ 
ΑΣΣΙΜΘ (ΠΡΩΘΟ Σ.Ε.Ι.ΑΘΘΟΑ) για τθν υλοποίθςθ 
του ζργου «ΕΜΤΓΧΡΟΟΙΞΟ ΣΩΟ ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΩΟ 
ΤΠΟΔΟΞΩΟ ΣΟΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΟΤ ΔΤΣΙΜΘ 
ΑΣΣΙΜΘ (ΠΡΩΘΟ Σ.Ε.Ι.ΑΘΘΟΑ)» Τποζργο  6- 
Προμικεια εργαςτθριακοφ μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ για τα εργαςτθριακά τμιματα των 
εκπαιδευτικϊν τμθμάτων του Πανεπιςτθμίου 
Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν Σ.Ε.Ι.Ακινασ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΣΑΕΣΑΙ ΣΟ  
ΕΡΓΟ: 

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2017 

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ/ΦΟΡΕΑ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: Τπουργείο Παιδείασ,Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΤ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΘ 
ΑΣΣΙΚΘ (ΠΡΩΘΝ ΣΕΙ ΑΘΘΝΑ): 

80454 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΤ ΦΟΡΕΑ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ/ MIS 
ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ 

2017Ε14600002/ 02 18 

ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ: α)Μράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ  ΕΑΑΔΘΤ. 
β)Μράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου φψουσ 0,02% 
γ)Μράτθςθ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.) 0,06%. 

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 64 Ν.4172/2013) Ματά τθν πλθρωμι του αναδόχου παρακρατείται 
φόροσ ειςοδιματοσ 4% επί τθσ κακαρισ 
ςυμβατικισ αξίασ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ: 

Εγκαταςτάςεισ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ – 
Πανεπιςτθμιοφπολθ 1 (πρϊθν ΣΕΙ Ακινασ) 

ΠΑΡΟΧΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΕΙ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ,ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Μοσ Νιβανόσ Γεϊργιοσ,  
glivanos@teiath.gr 
 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ (E.Y.): Μοσ Νιβανόσ Γεϊργιοσ,Αν.Μακθγθτισ του Σμιματοσ 
Οαυπθγϊν Ξθχανικϊν Σ.Ε.του Σ.Ε.Ι.Ακινασ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνιςμοφ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ B: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ: χζδιο φμβαςθσ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ: Τποδείγματα Συποποιθμζνου Ζντυπου Τπεφκυνθσ 
Διλωςθσ και Εγγυθτικισ Επιςτολισ 

 
Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Ν.Μ.Ε. 

 
 

Μωνςταντίνοσ Ξουτηοφρθσ 
  
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α  
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

   

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι Αναδόχου ι Αναδόχων για τθν προμικεια 
εργαςτθριακοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τα εργαςτθριακά τμιματα των 
εκπαιδευτικϊν τμθμάτων του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν Σ.Ε.Ι.Ακινασ) 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που κζτει θ παροφςα προκιρυξθ.  
Ο διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου 
«ΕΜΤΓΧΡΟΟΙΞΟ ΣΩΟ ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΩΟ ΤΠΟΔΟΞΩΟ ΣΟΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΟΤ ΔΤΣΙΜΘ 
ΑΣΣΙΜΘ (ΠΡΩΘΟ Σ.Ε.Ι. ΑΘΘΟΑ)» με κωδικό ζργου 80454 και επιςτθμονικά υπεφκυνο 
τον κ. Νιβανό Γεϊργιο, Αν. Μακθγθτι του Σμιματοσ Οαυπθγϊν Ξθχανικϊν  του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν Σ.Ε.Ι. Ακινασ). 
 
Προςφορζσ υποβάλλονται για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ. Μριτιριο κατακφρωςθσ είναι 
θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ( βάςει τιμισ). ε περίπτωςθ 
που ο υποψιφιοσ επικυμεί να υποβάλει προςφορά για το ςφνολο του διαγωνιςμοφ, κα 
πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλει προςφορά ξεχωριςτά για κάκε ομάδα. 
Μάκε επιμζρουσ τμιμα τθσ προςφοράσ πρζπει να περιζχεται ςε ξεχωριςτό φάκελο ο 
οποίοσ πρζπει να περιλαμβάνει τουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ τεχνικισ και 
οικονομικισ προςφοράσ. ε κάκε περίπτωςθ ςτο εξωτερικό του φακζλου κα πρζπει να 
γίνεται αναφορά μόνο ςτθν ομάδα ι ομάδεσ για τα οποία γίνεται προςφορά. 
Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον υποψιφιο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ανά 
ομάδα ειδϊν και τα προςφερόμενα είδθ κα καλφπτουν τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ 
απαιτιςεισ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
υνοπτικόσ 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 
τριάντα δφο χιλιάδων εκατόν εβδομιντα εννζα ευρϊ και τριϊν λεπτϊν (32.179,03 €) 
πλζον ΦΠΑ 24% ιτοι ςυνολικό ποςό ςυμεριλαμβανομζνου ΦΠΑ τριάντα εννζα 
χιλιάδων εννιακοςίων δφο ευρϊ (39.902,00 €). 
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Προχπολογιςμόσ ανά Ομάδα 

ΟΞΑΔΑ ΑΟΣΙΜΕΙΞΕΟΟ ΠΡΟΫΠΟΝΟΓΙΞΟ 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1 Εξγαζηεξηαθόο 
εμνπιηζκόο γηα ην Σκήκα 
πληήξεζεο Αξραηνηήησλ 

θαη Έξγσλ Σέρλεο 

 

€ 16.050,00 πιένλ 
Φ.Π.Α. 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 2 Εξγαζηεξηαθόο 
εμνπιηζκόο γηα ην Σκήκα 

Επηζηεκώλ Οίλνπ, 
Ακπέινπ θαη Πνηώλ 

€ 16.129,03 πιένλ 
Φ.Π.Α. 

 

 
 
 
 

Σον Ανάδοχο βαρφνουν: 
 
α) Ο προβλεπόμενοσ από το Ο. 4172/2013 αρ.64 παρ.2 φόροσ ειςοδιματοσ, όπωσ 
ιςχφει, ο οποίοσ υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ. 
 

       β) Θ προβλεπόμενθ κράτθςθ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτο Ο.4013/2011, άρκρο 4, 
παρ.3 για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και το αναλογοφν χαρτόςθμο, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 

γ) Θ προβλεπόμενθ από το Ο. 4412/2016, άρκρο 350 παρ. 3 κράτθςθ για τθν κάλυψθ 
των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ).  

 
ΑΡΘΡΟ 4 :  ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ    

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

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. Σον Ο. 4521/2018 «Κδρυςθ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΜ Αϋ38/2.3.2018). 

2. Σον Ο.4485/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ,ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΜ 
Αϋ114/4.8.2017). 

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

4. Σον Οδθγό Διαχείριςθσ Ζργων του ΕΝΜΕ ΣΕΙ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. 
5. Σον Ο.4009/2011 «Δομι,λειτουργία,διαςφάλιςθ ποιότθτασ των ςπουδϊν 

και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων» (ΦΕΜ 
Αϋ195/6.9.2011). 

6. Σον Ο.4386/2016 «Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» Άρκρο 24 
(ΦΕΜ Αϋ83/11.5.2016) 
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7. Σον Ο. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8. Σον N. 4281/2014 (Aϋ 160) «Ξζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ 
διατάξεισ». 

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

10. Σον Ο. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ματαργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ Οομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα - 
Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 

11. Σθν παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των 
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

12. Σο άρκρο 26 του Ο.4024/2011 (Αϋ 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ». 

13. Σον Ο. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων…». 

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

15. Σον Ο. 2859/2000 (Α’ 248) «Μφρωςθ Μϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ». 
16. Σον Ο.2690/1999 (Α' 45) «Μφρωςθ του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 

άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 
17. Σο Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Μωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 

δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 
18. Σθν αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων, με κζμα «Ζγκριςθ του "Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ 
Διλωςθσ" (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ο. 4412/2016 (Αϋ 147), για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» 
(Βϋ 3698). 

19. Σθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ και το τεχνικό δελτίο τθσ εγκεκριμζνθσ 
πράξθσ του εν λόγω προγράμματοσ. 

20. Σθ με αρ. Π1 2380/2012 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Ξεταφορϊν και Δικτφων. 

21. Σων 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 
Παράρτθμα X του Προςαρτιματοσ Αϋ του Ο.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. 
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23. Σθν Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ  
Αττικισ (υνεδρίαςθ 8/10-05-2018-Θζμα 32ο) για  
α) τθν ζγκριςθ τθσ Πράξθσ 2/08-03-2018 τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων και 
Προςφυγϊν του διαγωνιςμοφ αρικμ. πρωτ. 817/20-02-2018  
β) τθν ματαίωςθ του με αρικμ. πρωτ. 817/20-02-2018 ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν "Προμικεια μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τα 
εργαςτιρια των εκπαιδευτικϊν τμθμάτων του πρϊθν Σ.Ε.Ι. Ακινασ» 
προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 32.179,03 € (ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α.), ςτο πλαίςιο του υποζργου 6 του ζργου «Επιχοριγθςθ του Ε.Ν.Μ.Ε. 
του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν Σ.Ε.Ι. Ακινασ) για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου Εκςυγχρονιςμόσ των Ακαδθμαϊκϊν Τποδομϊν του 
Σ.Ε.Ι. Ακινασ» και τθν επαναπροκιρυξθ του , διορκωμζνου ωσ προσ τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
24. To αίτθμα (αρ.πρωτ.10919/31-05-18)του κ.Γ.Νιιβανοφ, Επιςτθμονικοφ 

Τπευκφνου τθσ Πράξθσ με τίτλο «Επιχοριγθςθ του ΕΝΜΕ του Πανεπιςτθμίου 
Δυτικισ Αττικισ(πρϊθν ΣΕΙ Ακινασ) για τθν υλοποίθςθ του ζργου 
«Εκςυγχρονιςμόσ των Ακαδθμαϊκϊν Τποδομϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Αττικισ(πρϊθν ΣΕΙ Ακινασ)» του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(ΠΔΕ) 2017 του ΤΠΠΕΘ (κωδικόσ ζργου 80454),για ζγκριςθ διενζργειασ 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 39.902,00 € 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) για το υποζργο 6. 

25. Σθν με αρικμ. 5/05-06-18 (κζμα 83ο) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και 
Διαχείριςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ  περί ζγκριςθσ διενζργειασ 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των λοιπϊν 
όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΜΒΑΘ, ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ, ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ-ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ   

6.1. Ζγγραφα ςφμβαςθσ  
Σα 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) Σο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ). 
γ) χζδιο ςφμβαςθσ με τον υποψιφιο ανάδοχο.   
Σα 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 Παραρτιματά αυτισ δθμοςιεφονται ςτο ΜΘΞΔΘ. 
Περίλθψθ τθσ παροφςασ αναρτάται ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ.  
Θ παροφςα διακιρυξθ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αναρτάται και ςτο 
δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΝΑ): 
http://www.teiath.gr/eee/index.php?lang=el > ΑΟΑΜΟΙΟΩΕΙ και http://www.teipir.gr  
όπου οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ 
διακιρυξθσ, ςτα Παραρτιματά τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
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Σα προαναφερόμενα τεφχθ διατίκενται και από τον ΕΝΜΕ ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ ςτθ διεφκυνςθ 
Αγ. πυρίδωνοσ, Αιγάλεω Αττικισ,(αρμόδια υπάλλθλοσ: Φ.Μολζτςα, τθλζφωνο: 
2105387257), 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 ΕΝΜΕ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ) να φζρει ευκφνθ για 
τθν ζγκαιρθ παράδοςι τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 
  
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 ΕΝΜΕ Πανεπιςτθμίου 
Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ) το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και κα αναρτϊνται ςτθν 
ιςτοςελίδα. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Τποψιφιοι 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 Ο. 4412/2016. 

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

Για τουσ υποψθφίουσ ι προςφζροντεσ δε κα πρζπει να ςυντρζχει κανζνασ λόγοσ 
αποκλειςμοφ από αυτοφσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ο. 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. τθν 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.Τπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων μπορεί να 
ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ των μετεχόντων ςτθν κοινοπραξία ι άλλων φορζων. 
 
Ξποροφν 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 Μοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ 
νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα Ζνωςθ ι 
Μοινοπραξία 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. 
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Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των εκατόν είκοςι (120) θμερϊν, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Για τυχόν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν 
παρ 4 του άρκρου 97 του Ο.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

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

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

Θ τιμι χωρίσ ΦΠΑ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των Προςφορϊν. 

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

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

Οι τιμζσ των Προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
Προςφοράσ. ε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Προςφοράσ, 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 ΤΜΜΕΣΟΧΘ   
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 
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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 Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ-ΟΜΑ), 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 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 ΕΝΜΕ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ) 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 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 ςτθν παρ. 4 
περ. κ του άρκρου 73 του Ο.4412/2016. 

Θ Αρχι μπορεί να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ να υποβάλουν όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τισ παραπάνω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ α, β, γ, δ 
και ε και περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ «ΔΙΜΑΙΟΝΟΓΘΣΙΜΑ 
ΜΑΣΑΜΤΡΩΘ-ΑΠΟΔΕΙΜΣΙΜΑ ΞΕΑ», όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ. 

Σα ςχετικά ςτοιχεία των περιπτϊςεων Γ,Δ & Ε αποτυπϊνονται ςτο Ξζροσ ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ 
(Νόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα) ςτα αντίςτοιχα πεδία. 

ε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ Αρχι αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ 
βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ των παραπάνω περιπτϊςεων Α, Β,  Γ , Δ & Ε. 
 
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 Τπεφκυνθ 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. 
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Σο ΣΕΤΔ ςυμπλθρϊνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωςθ ωσ εξισ: 
-Σο μζροσ Ι είναι ςυμπλθρωμζνο από τθν Αρχι και όλα τα υπόλοιπα μζρθ 
ςυμπλθρϊνονται από τον οικονομικό φορζα, κατά περίπτωςθ. 
-Σο μζροσ ΙΙ.Α ςυμπλθρϊνεται από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
-Σο μζροσ ΙΙ.Β ςυμπλθρϊνεται από οικονομικοφσ φορείσ. 
-Σο μζροσ ΙΙ.Δ ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ υπεργολαβικισ ανάκεςθσ. 
-Σο μζροσ ΙΙΙ ςυμπλθρϊνεται από οικονομικοφσ φορείσ. 
-Σο μζροσ VI ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και τθν 
υπογραφι του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ 
γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
Επιςθμαίνεται ότι :  
 Μάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και 

να υποβάλει ζνα ΣΕΤΔ.  
 Όταν 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.   

 τθν 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 ΣΕΤΔ του ςυμμετζχοντα 
οικονομικοφ φορζα και χωριςτό ΣΕΤΔ εκ μζρουσ του/των υπεργολάβου/ων, όπου 
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α, Β και Γ 
του Ξζρουσ ΙΙΙ του ΣΕΤΔ 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.  

 Ματά τθν υποβολι του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(ΣΕΤΔ) 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. 

τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα άτομα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω 
πρόςωπα κα πρζπει να υπογράψουν το ίδιο ΣΕΤΔ.  

Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων  
α) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 
υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν 
κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ 
νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
β) Όταν ςυμμετζχουν ενϊςεισ, απαντοφν κετικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ξζρουσ ΙΙ.Α. 
*Σρόποσ ςυμμετοχισ+ και ςυμπλθρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφνται ςτα επιμζρουσ 
ερωτιματα α, β και γ. Επίςθσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν χωριςτά ΣΕΤΔ για κάκε φορζα 
–μζλοσ τθσ ζνωςθσ, ςτα οποία παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 
με τα μζρθ II ζωσ ΙV. 
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γ) τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρων. ε περίπτωςθ 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τπεργολαβία  
α) Θ Αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα 
(ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει, ςυμπλθρϊνοντασ το Ξζροσ ΙΙ.Δ 
του ΣΕΤΔ. 
β) φμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 131 του Ο. 4412/2016, όταν ο προςφζρων 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που 
ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτό/ά ΣΕΤΔ όπου παρατίκενται οι 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ α, β και γ του Ξζρουσ ΙΙΙ του 
ΣΕΤΔ για κακζναν από τον/τουσ υπεργολάβο/ουσ, προκειμζνου να επαλθκευτεί θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ο.4412/2016. 
Επιςθμαίνεται πωσ όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ, τότε θ Αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να τον/ τουσ  αντικαταςτιςει. 
 

 
 

 
 
     

ΑΡΘΡΟ 11 : ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΘ 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 εργαςτθριακοφ Μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ για τα εργαςτιρια των εκπαιδευτικϊν τμθμάτων του Πανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν Σ.Ε.Ι. Ακινασ)» Ομάδα/εσ ………. 

Αρικμόσ Διακιρυξθσ : 11939/04-07-2018 

Ανακζτουςα Αρχι: ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ (ΕΛΚΕ) 
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ (ΠΡΩΘΝ ΣΕΙ ΑΘΘΝΑ) 

(Δ/νςθ : Πανεπιςτθμιοφπολθ 1,Αγ. πυρίδωνοσ , 
 Σ.Μ. 122 43, Αιγάλεω Αττικισ). 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν:  04/09/2018   

Ο κφριοσ φάκλεοσ κα περιζχει 3 ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ που κα 
πρζπει ςτθν εξωτερικι τουσ όψθ να φζρουν τισ ίδιεσ ενδείξεισ που κα φζρει και ο 
εξωτερικόσ φάκελοσ: 
α) Φάκελοσ Α, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» με αντίγραφο (δθλ. εισ 
διπλοφν). Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιζχει : 
1. Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςτο ΣΕΤΔ 
2. το ΣΕΤΔ ςυμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο 
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3. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ο.1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα 
αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και του διαγωνιηόμενου και κα 
δθλϊνεται ότι: 

 αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ.  

 θ οικονομικι προςφορά δεςμεφει τον προςφζροντα για 120 θμερολογιακζσ 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

 παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ, ςε περίπτωςθ που ο ΕΝΜΕ 
του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ αποφαςίςει ματαίωςθ ι αναβολι του 
διαγωνιςμοφ.  

4. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ ι εξουςιοδότθςθ με βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ του εξουςιοδοτοφντοσ, εφόςον ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςυμμετζχει 
ςτον διαγωνιςμό με εκπρόςωπο.  

5. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα (τελευταία τροποποίθςθ του καταςτατικοφ ι άλλο 
ζγγραφο, από το οποίο να προκφπτει ο Πρόεδροσ, ο Διευκφνων φμβουλοσ και τα 
λοιπά πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το 
νομικό πρόςωπο). 

β) Φάκελοσ Β, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» με αντίγραφο (δθλ. εισ διπλοφν). 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. Από το Παράρτθμα Β. τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ςυμπλθρωμζνα, 
υπογεγραμμζνα και ςφραγιςμζνα από τον/τουσ νόμιμο/-ουσ εκπροςϊπουσ.  
γ ) Φάκελοσ Γ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά με αντίγραφο (δθλ. εισ διπλοφν). 
Ο φάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» περιζχει ::    

1. το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο και 
ςφραγιςμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Θ 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. 

Σο τίμθμα τθσ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ κα δοκεί με μια και μοναδικι τιμι, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΠΑΡΑΡΣΘΞΑΣΟ Β. ΙΙ τθσ διακιρυξθσ και των 
αναφερομζνων ςτθν παροφςα παράγραφο. τθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον αναλογοφντα 
Φ.Π.Α. Από τθν προςφορά κα πρζπει να προκφπτει το ςυνολικό κόςτοσ των 
προςφερόμενων ειδϊν άνευ Φ.Π.Α και ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. Θ 
προςφερόμενθ τιμι κα αιτιολογεί και κα δικαιολογεί πλιρωσ το προςφερόμενο 
αντάλλαγμα. 
 

Σο ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων ειδϊν, είναι το ποςό που ζχει 
ςυμπλθρωκεί ςτο πεδίο με α/α 2: «ΤΟΟΝΙΜΟ ΜΟΣΟ ΑΟΕΤ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΞΘΣΙΜΩ)» 
και ςτο πεδίο με α/α 3 : «ΤΟΟΝΙΜΟ ΜΟΣΟ ΑΟΕΤ ΦΠΑ (ΟΝΟΓΡΑΦΩ)» του 
ΕΟΣΤΠΟΤ ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
 
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ του Παραρτιματοσ β. ΙΙ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Όλεσ οι τιμζσ κα δίδονται ςε ευρϊ.  

Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ 
προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
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Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο μζχρι τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ.  

Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτθ ςυνολικι τιμι των προςφερόμενων ειδϊν 
χωρίσ ΦΠΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι περιπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ 
απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ ςυνεπάγεται απόρριψθ των προςφορϊν.  

Ξετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται ςε 
διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ι το 
αποφαςίηον όργανο. Από τισ διευκρινίςεισ λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 
αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ. Συχόν ενςτάςεισ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Σα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά κα πρζπει να φζρουν τθν 
επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ.  
Σα δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα, κακϊσ και τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 
υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 1 του Ο.4250/2014. 
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο, από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα. 
Ξε 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 ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του ΕΝΜΕ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 
Πανεπιςτθμιοφπολθ 1, (πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ), ςτθ διεφκυνςθ Αγ. πυρίδωνοσ, Αιγάλεω, 
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, ςτισ 
04/09/2018 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:30 π.μ. 

 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο του ΕΝΜΕ Πανεπιςτθμίου 
Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ), ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ είτε αυτοπροςϊπωσ, 
είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier. 

Οι φάκελοι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί, εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο 
πρωτόκολλο του ΕΝΜΕ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ), το 
αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι και τισ 
04/09/2018 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ. Ο ΕΝΜΕ 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. 
Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν ωσ άνω 
θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται, αλλά πρωτοκολλοφνται και φυλάςςονται 
από τθν Τπθρεςία 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 
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ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Ξετά 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 ΕΝΜΕ δφναται να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

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

β) Όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ 
παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν.  

Όταν 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 : ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

Θ αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα προβεί ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν 
παροφςα, δθμόςια.  

Ματά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, που κα γίνει δθμόςια, δφνανται να 
παρευρίςκονται οι διαγωνιηόμενοι ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποί τουσ.  

Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 117 του 
Ο. 4412/2016, ωσ εξισ:  

Σθν θμζρα και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που ορίηεται ςτθν παροφςα, 
αποςφραγίηονται οι φάκελοι των προςφορϊν, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον υποφάκελο 
με τα «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», τον υποφάκελο με τθν «Σεχνικι Προςφορά» και 
τον υποφάκελο τθσ «Οικονομικισ Προςφοράσ».  

Α. Αποςφραγίηονται και αξιολογοφνται οι πρϊτοι υποφάκελοι με τα «Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ». Ξετά τθν αποςφράγιςθ, θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτον 
ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν που κατζκεςαν. Προςφορζσ που απορρίπτονται, 
αποκλείονται από τθν περαιτζρω αξιολόγθςθ. τθ ςυνζχεια αποςφραγίηονται και 
αξιολογοφνται οι υποφάκελοι με τθν «Σεχνικι Προςφορά» των εταιρειϊν που οι 
προςφορζσ τουσ κρίκθκαν κατάλλθλεσ ςτο προθγοφμενο ςτάδιο. Ξετά τθν 
αποςφράγιςθ, θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτον ζλεγχο των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. Προςφορζσ που απορρίπτονται, αποκλείονται από τθν περαιτζρω 
αξιολόγθςθ. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ αν και εφόςον το κρίνει ςκόπιμο ζχει το δικαίωμα 
να ηθτιςει δείγματα ςε τόπο και χρόνο που κα κακοριςτεί από αυτιν μετά από ζγγραφθ 
ειδοποίθςι τθσ και ο υποψιφιοσ προμθκευτισ υποχρεοφται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ 
προςφοράσ του να κατακζςει τα ηθτοφμενα δείγματα εντόσ 3 εργάςιμων θμερϊν από 
τθν ειδοποίθςι του. Σα δείγματα επιςτρζφονται ςτον υποψιφιο με δικι του ευκφνθ 
(τυχόν ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν τον προςφζροντα κακϊσ και για οποιαδιποτε 
φκορά ι απϊλεια καμία ευκφνθ δε φζρει θ Ανακζτουςα Αρχι). 

Θ προςκόμιςθ δείγματοσ ενδζχεται να υποβοθκιςει τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ςτθ 
διαπίςτωςθ τθσ ανταπόκριςθσ των προςφερόμενων ειδϊν προσ τθν τεχνικι προςφορά 
κάκε διαγωνιηόμενου.  

18PROC003393649 2018-07-09



18 
 

Β. τθ ςυνζχεια, αποςφραγίηονται και αξιολογοφνται οι υποφάκελοι με τισ οικονομικζσ 
προςφορζσ των εταιρειϊν που οι προςφορζσ τουσ κρίκθκαν κατάλλθλεσ και 
καταγράφονται ςε Πρακτικό που υπογράφει θ Επιτροπι.  

Σο αρμόδιο όργανο, προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων 
των προςφορϊν ςε πρακτικό το οποίο ςυντάςςει και προτείνει τθν κατακφρωςθ ςε 
ςυγκεκριμζνο ανάδοχο (προςωρινόσ ανάδοχοσ). 

Σο ωσ άνω πρακτικό επικυρϊνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ 
με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. 

Προςφορζσ, που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από 
τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. Παρεκκλίςεισ από τισ τεχνοοικονομικζσ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ 
γενικϊσ, δεν είναι δεκτζσ, εκτόσ εάν αυτζσ κεωρθκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι ωσ 
ευνοϊκζσ για τον ΕΝΜΕ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ για τυπικοφσ ι 
ουςιαςτικοφσ λόγουσ, θ οικονομικι προςφορά επιςτρζφεται χωρίσ να ανοιχτεί και ο 
προμθκευτισ δεν ζχει, οφτε διατθρεί καμία απαίτθςθ ι αξίωςθ κατά του ΕΝΜΕ του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. 

ε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, δθλαδι προςφορζσ που ζχουν τθν 
ίδια ακριβϊσ τιμι των πεδίων με α/α 2 «ΤΟΟΝΙΜΟ ΜΟΣΟ ΑΟΕΤ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΞΘΣΙΜΩ)» 
και 3 «ΤΟΟΝΙΜΟ ΜΟΣΟ ΑΟΕΤ ΦΠΑ (ΟΝΟΓΡΑΦΩ)» του ΕΟΣΤΠΟΤ ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ, 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.  
 
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 : ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ-ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ (άρκρο 105, Ν.4412/2016) 

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο), να 
υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ 10 θμερϊν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, που 
εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ο. 4250/2014(Α’74),των 
δικαιολογθτικϊν που πρζπει να προςκομίςει ςφμφωνα με τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του 
κακϊσ και τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Μαλισ Εκτζλεςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ 
Επιςτολισ Μαλισ Εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο κατά 
δφο μινεσ τουλάχιςτον.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.  

Θ ανακζτουςα αρχι κα κοινοποιιςει 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.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ 
ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  
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Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζχουν ςωρευτικά τα εξισ: 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ ενςτάςεων  
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο.  
Ξετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ 
απόφαςθ κοινοποιείται ςτον ανάδοχο και καλείται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. Θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Εφόςον ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν και θ Εγγφθςθ Μαλισ Εκτζλεςθσ αξιολογθκεί ωσ 
παραδεκτόσ, ο Ανάδοχοσ καλείται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό εντόσ είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του 
αρμοδίου για τθν διοίκθςθ του φορζα οργάνου. ε αυτι τθν περίπτωςθ, θ ανακζτουςα 
αρχι αποφαςίηει τθν ανάκεςθ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο.  

Δεν επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ μετά τθ ςφναψθ και τθν υπογραφι του.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθ 
ςφμβαςθ όταν θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι θ εκτζλεςθ τθσ ανάκεςθσ δεν 
πραγματοποιικθκε με απόφαςθ του ΕΝΜΕ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ και 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.  

Οι από τθ ςφμβαςθ κάκε φφςεωσ απαιτιςεισ του αντιςυμβαλλομζνου κατά του ΕΝΜΕ 
του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. ςυμφωνοφνται και είναι ανεκχϊρθτεσ.    

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. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ (ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ)(Άρκρο 80 
Ν.4412/2016) 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) που καλείται να υποβάλει ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι τα εξισ: 

Α) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ (Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται 
με ποινικζσ καταδίκεσ), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. 

Σο παρόν δικαιολογθτικό εκδίδεται για κακζνα από τα πρόςωπα που υπογράφουν το 
ΣΕΤΔ. 

Β) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ (Νόγοι που ςχετίηονται με τθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ) : 

Ι)  για τθν καταβολι φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό 
δθμόςιο. 

ΙΙ) για τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται 
από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν 
εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν 
κφρια και τθν επικουρικι αςφάλιςθ). 
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Σα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα –προςωρινό 
ανάδοχο και ςτθν περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα –μζλοσ τθσ. ε περίπτωςθ 
υπεργολαβίασ του υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

Γ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Ξζροσ ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ (Νόγοι που ςχετίηονται με 
αφερεγγυότθτα ι επαγγελματικό παράπτωμα): 

Ι) για τισ καταςτάςεισ του άρκρου 80 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια, 
κατά περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν εκδίδεται τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι 
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ γ του άρκρου 80, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 
κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται τθσ περίπτωςθσ γ του άρκρου 80. 

ΙΙ) Για τθν περίπτωςθ δ του άρκρου 80, ιτοι για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν 
υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτισ παρ 2 και 5 του άρκρου 18 του Ο. 4412/2016, 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτο μζροσ 
λόγοι αποκλειςμοφ. 

ΙΙΙ) Για τθν περίπτωςθ ε του άρκρου 80, vα μθν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. κ του άρκρου 73 του Ο.4412/2016 

Δ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙ.Α του ΣΕΤΔ, υποβάλλονται όλα τα δικαιολογθτικά.  

Σα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα –προςωρινό 
ανάδοχο και ςτθν περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα –μζλοσ τθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 : ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (άρκρο 106 Ν.4412/2016)  

Ο ΕΝΜΕ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 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. 
η)  ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ο.4412/2016, 
θ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ 
ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Επίςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ-εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι παρ. 3-
5 του άρκρου 106 του Ο.4412/2016. 
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Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία δεν αποκτοφν κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ για 
αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι ικανοποίθςθ από τον ΕΝΜΕ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Αττικισ για οποιοδιποτε λόγο ςχετιηόμενο με τθ διακιρυξθ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
διαδικαςία, τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ. Θ ςυμμετοχι ςτθ 
ςχετικι διαδικαςία ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και 
προχποκζςεων τθσ παροφςασ.  

Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ είναι υποχρεωτικοί και θ οποιαδιποτε ουςιϊδθσ απόκλιςθ 
ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 : ΠΛΘΡΩΜΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΣΘΕΙ 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί εντόσ 30 θμερϊν από τθν  παράδοςθ, 
από το λογιςτιριο το ΕΝΜΕ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ), μετά 
τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των προμθκευόμενων προϊόντων, με βάςθ τα 
νόμιμα δικαιολογθτικά. Σα αναγκαία δικαιολογθτικά πλθρωμισ για τθν εξόφλθςθ τθσ 
παραςχεκείςασ υπθρεςίασ είναι : 

1. Πρωτόκολλο Ποςοτικισ και Ποιοτικισ Παραλαβισ, το οποίο ςυντάςςεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ που ζχει οριςτεί από το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ 
(πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ). 
2. Σιμολόγιο Πϊλθςθσ του αναδόχου.  
3. Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 
4. Πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 
5. Μάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από το λογιςτιριο του ΕΝΜΕ 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ).  
Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ:  
α) Μράτθςθ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΕΑΑΔΘΤ 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) Μράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου φψουσ 0,02% ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξία 
εκτόσ Φ.Π.Α. τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 36 παρ.6 του Ο.4412/2016.  
γ) Μράτθςθ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.) 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 Ο.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 19 : 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 Παράρτθμα X του Προςαρτιματοσ Αϋ του Ο.4412/2016. τον ΕΝΜΕ 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ) παρζχεται θ δυνατότθτα για 
ζλεγχο των ανωτζρω. ε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω 
αναφερόμενων όρων παρζχεται το δικαίωμα ςτον ΕΝΜΕ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 
(πρϊθν ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ) 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 
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εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι 
ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΘ 

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. Σα 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 Ο. 

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

μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Ξετά 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 ειδικισ 

πρόςκλθςθσ. 

Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω είκοςι (20) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει 

παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ φμβαςθ, 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 Ο. 4412/2016. 

Θ φμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ο. 

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 Ο. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 

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

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μετά από ςυννενόθςθ του αναδόχου με τθν ανακζτουςα 

αρχι ςτα αντίςτοιχα τμιματα του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 

ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΟΤΠΟΤΝΘ 1 (πρϊθν Σ.Ε.Ι.Ακινασ), τα δε ζξοδα μεταφοράσ κα βαρφνουν 

τον Ανάδοχο. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται μονομερϊσ να παρατείνει τον ανωτζρω χρόνο κατά τθν 
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απόλυτθ κρίςθ τθσ, ενθμερϊνοντασ προσ τοφτο εγγράφωσ τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΠΟΟΣΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προμθκευομζνων ειδϊν κα πραγματοποιθκεί 

από τριμελι Επιτροπι Παραλαβισ και Αξιολόγθςθσ. Ματά τα λοιπά ιςχφουν τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ο.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΓΓΤΘΣΙΚΕ ΕΠΙΣΟΛΕ 

Ο μειοδότθσ προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι 

αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ, ςφμφωνθ με του υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΘΞΑΣΟ 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.Π.Α., ωσ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ 

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

Θ εγγφθςθ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα, που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξπορεί επίςθσ να εκδοκεί από το Ε.Σ.Α.Α. – Σ..Ξ.Ε.Δ.Ε. ι 

να παρζχεται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων. Σα αντίςτοιχα 

ζγγραφα τθσ εγγφθςθσ, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςθ. Επιςθμαίνεται ότι θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα 

πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα του 

Παραρτιματοσ Γ.  

Παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ, ςυνεπάγεται κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ «καλισ εκτζλεςθσ», υπζρ του ΕΝΜΕ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ  

Ματά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ο. 4412/2016. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι πρζπει να περιλαμβάνει: 

1. Σθν θμερομθνία ζκδοςθσ. 

2. Σον εκδότθ. 

3. Σθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται. 

4. Σον αρικμό εγγφθςθσ. 

5. Σο ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. 

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

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

8. Σθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοτ 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. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
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3. Σα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

4. Σθν 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 24: ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο παρϊν διαγωνιςμόσ και θ φμβαςθ διζπονται από το Ελλθνικό δίκαιο.  

Ο ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για τθ 
ςυναινετικι και καλόπιςτθ διευκζτθςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ, αμφιςβιτθςθσ ι 
απαίτθςθσ που ενδζχεται να προκφψει κατά τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ φμβαςθσ.  

Μάκε διαδικαςτικι διαφορά με τον ανάδοχο υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των 
δικαςτθρίων του Πειραιά, ςφμφωνα με τθν κείμενθ Ελλθνικι Οομοκεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 25: 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. 

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

Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ιςχφουν οι διατάξεισ, όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί των ςχετικϊν με τισ υπθρεςίεσ νόμων και προεδρικϊν 
διαταγμάτων που ζχουν προαναφερκεί ςτθν παροφςα, τισ οποίεσ κεωρείται ότι 
γνωρίηουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό και δεν μποροφν να επικαλεςτοφν άγνοιά 
τουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: 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 φμβαςθσ, 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. ε 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. ε 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 
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όλω ι εν μζρει ςε Σράπεηα, 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 Σράπεηασ 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 Σράπεηασ. 

1. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιοςδιποτε όρου τθσ φμβαςθσ ι τθσ 
Διακιρυξθσ ι τθσ Προςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ι 
και τον Μφριο 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. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Μοινοπραξία, τα Ξζλθ που αποτελοφν τθν 
Ζνωςθ/ Μοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ 
υποχρεϊςεϊν τουσ. Συχόν 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 
Ξζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Ξελϊν για τθν 
ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

ΑΡΘΡΟ 27: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ 

Ο ΕΝΜΕ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ςε 
βάροσ του Αναδόχου ποινικι ριτρα για κάκε παράβαςθ όρου και να αξιϊςει εκτόσ τθσ 
ποινικισ ριτρασ και τθν αποκατάςταςθ κάκε αμζςου ι εμμζςου ηθμίασ.  

Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 

Μυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ των υπό προμικεια προϊόντων, κα επιβάλλονται 
ςφμφωνα με το άρκρο 207 του Ο.4412/2016. Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ 
ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε 
ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει 
ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει όρο τθσ φμβαςθσ 
που κα υπογραφεί, όλοι των οποίων κεωροφνται ουςιϊδεισ, χωρίσ να καταβάλλει 
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. ε περίπτωςθ Ζνωςθσ, οι ωσ άνω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται 
ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, ωσ ευκυνόμενα εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
ε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, 
να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν, καταβάλλοντασ το αναλογοφν 
ςυμβατικό τίμθμα.  

ε κάκε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ι μθ προςικουςασ εκτζλεςθσ 
ι κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ του Ζργου θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο και να επιβάλλει κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Εγγυθτικι ευκφνθ  

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ φμβαςθσ, κα πλθροί όλεσ τισ ιδιότθτεσ και 
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ φμβαςθ και κα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ, 
λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν παροφςα.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα 
αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο αυτι, εκτόσ αν 
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αποδείξει ότι τα ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα 
ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν υλοποίθςθ του Ζργου.  

Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι 
του ςυνόλου του Ζργου, ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε 
να διατθρθκεί το επίπεδο που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε 
ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει το ελάττωμα 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ του 
ελαττϊματοσ από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνθ του Αναδόχου.  
 

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. 
 
 

Κωνςταντίνοσ Μουτηοφρθσ 
Πρφτανθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β 

Ι. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Πίνακασ ειδϊν προσ προμικεια 

Ομάδα Ειδϊν 1: Εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ για το Σμιμα ΤΝΣΘΡΘΘ 
ΑΡΧΑΙΟΣΘΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΘ 

Προχπολογιςμόσ: € 16.050,00 πλζον Φ.Π.Α. 

α/α 

Είδοσ 

CPV Eίδοσ προσ 

προμικεια 

 

Ποςότθ

τα 

Κόςτοσ 

(χωρίσ 

ΦΠΑ) (€) 

Ποςοςτό 

ΦΠΑ (%) 

ΦΠΑ (€) υνολικι αξία 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 31720000-9 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΛΛΟΓΘ ΚΑΙ 

ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩ

Θ ΑΕΡΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ 

ΤΝΣΘΡΘΘ 

ΞΤΛΙΝΩΝ 

ΣΕΧΝΟΤΡΓΘΜ

ΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΘΣΘ 

ΕΙΚΟΝΑ 

1 8.550,00 24% 2.052,00 10.602,00 

2 31720000-9 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΛΛΟΓΘ ΚΑΙ 

ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩ

Θ ΑΕΡΙΩΝ 

ΡΤΠΩΝ 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ 

ΤΝΣΘΡΘΘ 

ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ  

ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ 

ΤΛΛΟΓΩΝ 

3 3.750,00 24% 900,00 4.650,00 

3 31720000-9 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΛΛΟΓΘ ΚΑΙ 
3 3.750,00 24% 900,00 4.650,00 
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Προχπολογιηόμενο κόςτοσ Ομάδα Ειδϊν 1: €16.050,00 πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 

24% (€3.852,00) 

ΟΜΑΔΑ 1 . ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩ

Θ ΑΕΡΙΩΝ 

ΡΤΠΩΝ 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ  

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ  

ΗΩΓΡΑΦΙΚΘ 

& 

ΤΝΣΘΡΘΘ 

ΗΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ Ε 

ΤΦΑΜΑ 

α/α 

Είδοσ 

Είδοσ προσ προμικεια Προδιαγραφζσ NAI/OXI 

1 ΜΟΝΑΔΑ ΤΛΛΟΓΘ 

ΚΑΙ ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΘ 

ΑΕΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ 

ΤΝΣΘΡΘΘ 

ΞΤΛΙΝΩΝ 

ΣΕΧΝΟΤΡΓΘΜΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΦΟΡΘΣΘ 

ΕΙΚΟΝΑ 

Ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 1200Υ800Υ230εθ.  
Να έρεη κεηαιιηθό ζθειεηό, νη ζπγθνιιήζεηο ηνπ νπνίνπ λα είλαη 
ειεγκέλεο από αλεμάξηεην θνξέα, κε ην πξόηππν ISO-3452-2 (θαλέλα 
ίρλνο εηζρώξεζεο ησλ δηεηζδπηηθώλ πγξώλ), ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν 
κε επνμεηθή πνύδξα. Η βαθή λα είλαη ειεγκέλε από αλεμάξηεην θνξέα 
ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ISO 2409 γηα ηελ πξόζθπζε ηεο βαθήο 
(θαηεγνξία 0, κεδεληθή απνθινίσζε), ISO 2808 γηα ην πάρνο βαθήο 
(≥50κm) θαη 9227:2012 γηα αληνρή ζηε δηάβξσζε (θακηά αιινίσζε 
κεηά από 48 ώξεο ζε ζάιακν αιαηνλέθσζεο). 
Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα είλαη από νκνγελέο πιηθό όπσο ην CORIAN® 
θαη ην FRANKE®, κε έλα ιεθαλίδην από ην ίδην πιηθό ή από 
πνιππξνππιέλην ή αλνμείδσην ράιπβα, παξνρή λεξνύ θαη δίθηπν 
απνρέηεπζεο.  
Να ηνπνζεηεζεί θηλεηό θξύζηαιιν αζθαιείαο, triplex, 3+3 κε 
ελδηάκεζν θηικ, ην νπνίν λα ζηαζεξνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε ύςνο 
κε θαηάιιειν ζύζηεκα αληηβάξσλ. 
ηελ νξνθή λα ππάξρεη θσηηζηηθό ζηνηρείν. 
ηελ όςε ηεο θαηαζθεπήο λα ηνπνζεηεζνύλ 4 πξίδεο κε θαπάθη 
αζθαιείαο ΙΡ55, γεληθή αζθάιεηα, δηαθόπηεο αλαξξνθεηήξα θαη 
θσηηζηηθνύ.  
ην θάησ κέξνο ηνπνζεηείηαη δίθπιιν ληνπιάπη θύιαμεο ρεκηθώλ 
ζσκάησλ, δηαζηάζεσλ 110Υ60Υ50εθ. πεξίπνπ, κε ζύλδεζε απαγσγήο 
ζην δίθηπν ηνπ απαγσγνύ.  
 
Η θαηαζθεπή λα ζπλνδεύεηαη από: 
• ύζηεκα αλαξξόθεζεο ησλ αέξησλ ξύπσλ ηθαλόηεηα 
κεγαιύηεξεο ησλ 1.000 θ.κ./ώξα. 
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• Φίιηξν ελεξγνύ άλζξαθα, κε πξόθηιηξν θαηάιιειν γηα ξνή 
αέξα 1500θ.κ/ώξα. 
• Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο πξνο ηα ΕΝ 14175-2:2003, ΕΝ 
14175-3:2003, ΕΝ 61010-1:2010, ΕΝ 13150:2001 θαη ΕΝ 61326-1:2003. 
• Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην θνξέα ζπκκόξθσζεο πξνο ηα: 
ΕΝ ISO-3452-2 γηα ζπλερή ζπγθόιιεζε ρσξίο πόξνπο δηείζδπζεο 
πγξώλ, ISO 2409 γηα κε απνθόιιεζε ηεο βαθήο (κεδεληθή 
απνθόιιεζε), ISO 2808 γηα ην πάρνο βαθήο (≥50κm) θαη 9227:2012 
γηα αληνρήο ζηε δηάβξσζε (θαλέλα ίρλνο δηάβξσζεο κεηά από 48 
ώξεο ζε αιαηνλέθσζε). 
• Εθηέιεζε ηνπ ASHRAE 110 smoketest, κε γελλήηξηα θαπλνύ, 
παξαγόκελνπ όγθνπ πεξίπνπ 8m3, ζε δηάξθεηα παξαγσγήο 60 
πεξίπνπ sec.  
• Μέηξεζε απαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 
δηαθξηβσκέλν όξγαλν θαη ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο κε ηηο θακπύιεο 
πξνζαξκνγήο γηα ηελ ηαρύηεηα ηνπ απαγόκελνπ αέξα θαη ην πιήζνο 
ησλ ελαιιαγώλ ζηνλ θισβό, ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηνπ θηλεηνύ 
πιαηζίνπ.  
• Δηαθξίβσζε ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο ηεο απαγσγήο ηθαλόηεηαο 
απαγσγνύ εζηίαο. 
• Τπόδεηγκα έθζεζεο πηζηνπνίεζεο/βεβαίσζεο απαγσγηθήο 
θαηάζηαζεο απαγσγνύ, όκνην κε ηελ έθζεζε πνπ ζθνπεύεη λα 
ππνβάιιεη ζην  Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Αηηηθήο, αλ επηιεγεί σο 
αλάδνρνο.  
• Απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζην έλα έηνο 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη: 
• Να είλαη εγγεγξακκέλνο ζε ζρεηηθό επηκειεηήξην. 
• Να δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ISO 14001 ζηα νπνία 
λα θαίλεηαη όηη είλαη θαηαζθεπαζηήο απαγσγώλ εζηηώλ. 
 

2 ΜΟΝΑΔΑ ΤΛΛΟΓΘ 

ΚΑΙ ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΘ 

ΑΕΡΙΩΝ ΡΤΠΩΝ 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ 

ΤΝΣΘΡΘΘ 

ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ 

ΤΛΛΟΓΩΝ 

ηε κηα από ηηο δπν κηθξέο (πιάγηεο) πιεπξέο θάζε πάγθνπ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ λα ηνπνζεηεζεί κνλάδα από ιακαξίλα πάρνπο 1,25ρηι., 
ζε όιν ην πιάηνο ηνπ πάγθνπ. ηελ όςε ηεο κνλάδαο λα ππάξρνπλ 
θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα. Οη αέξηνη ηύπνη θαζαξνί πιένλ κεηά ηε 
δηέιεπζή ηνπο από ηνλ ελεξγό άλζξαθα, λα νδεγνύληαη ζε ζύζηεκα 
αλαξξόθεζεο πνπ ζα ηνπο απειεπζεξώλεη θάησ από ηνλ πάγθν.  
Η θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε κε επνμεηθή 
πνύδξα, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα πξόηππν ISO-3452-2 (θαλέλα ίρλνο 
εηζρώξεζεο ησλ δηεηζδπηηθώλ πγξώλ). Η βαθή λα είλαη ειεγκέλε από 
αλεμάξηεην θνξέα ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ISO 2409 γηα ηελ 
πξόζθπζε ηεο βαθήο (θαηεγνξία 0, κεδεληθή απνθινίσζε), ISO 2808 
γηα ην πάρνο βαθήο (≥50κm) θαη 9227:2012 γηα αληνρή ζηε δηάβξσζε 
(θακηά αιινίσζε κεηά από 48 ώξεο ζε ζάιακν αιαηνλέθσζεο). 
Απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζην έλα έηνο 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη: 
• Να είλαη εγγεγξακκέλνο ζε ζρεηηθό επηκειεηήξην 
• Να δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ISO 14001 ζηα νπνία 
λα θαίλεηαη όηη είλαη θαηαζθεπαζηήο απαγσγώλ εζηηώλ. 
 

 

3 ΜΟΝΑΔΑ ΤΛΛΟΓΘ 

ΚΑΙ ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΘ 

ΑΕΡΙΩΝ ΡΤΠΩΝ 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ  

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ  

ΗΩΓΡΑΦΙΚΘ & 

ΤΝΣΘΡΘΘ 

ΗΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ηε κηα από ηηο δπν κηθξέο (πιάγηεο) πιεπξέο θάζε πάγθνπ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ λα ηνπνζεηεζεί κνλάδα από ιακαξίλα πάρνπο 1,25ρηι., 
ζε όιν ην πιάηνο ηνπ πάγθνπ. ηελ όςε ηεο κνλάδαο λα ππάξρνπλ 
θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα. Οη αέξηνη ηύπνη θαζαξνί πιένλ κεηά ηε 
δηέιεπζή ηνπο από ηνλ ελεξγό άλζξαθα, λα νδεγνύληαη ζε ζύζηεκα 
αλαξξόθεζεο πνπ ζα ηνπο απειεπζεξώλεη θάησ από ηνλ πάγθν.  
Η θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε κε επνμεηθή 
πνύδξα, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα πξόηππν ISO-3452-2 (θαλέλα ίρλνο 
εηζρώξεζεο ησλ δηεηζδπηηθώλ πγξώλ). Η βαθή λα είλαη ειεγκέλε από 
αλεμάξηεην θνξέα ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ISO 2409 γηα ηελ 
πξόζθπζε ηεο βαθήο (θαηεγνξία 0, κεδεληθή απνθινίσζε), ISO 2808 
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Θ παράδοςθ των ειδϊν τθσ Ομάδασ 1 κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Σμιματοσ 

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΡΧΑΙΟΣΘΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΘςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ 

(πρϊθν Σ.Ε.Ι.Ακινασ) 

 
 

Ομάδα Ειδϊν 2: Εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ για το Σμιμα Επιςτθμϊν Οίνου, 
Αμπζλου και Ποτϊν (πρϊθν τμιμα Οινολογίασ & Σεχνολογίασ Ποτϊν ) 

Προχπολογιςμόσ: € 16.129,03 πλζον Φ.Π.Α. 

 
Προχπολογιηόμενο κόςτοσ Ομάδα Ειδϊν 1: €16.129,03 πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 

24% (€3.870,97) 

 

 

 

 

 

Ε ΤΦΑΜΑ γηα ην πάρνο βαθήο (≥50κm) θαη 9227:2012 γηα αληνρή ζηε δηάβξσζε 
(θακηά αιινίσζε κεηά από 48 ώξεο ζε ζάιακν αιαηνλέθσζεο). 
Απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζην έλα έηνο 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη: 
• Να είλαη εγγεγξακκέλνο ζε ζρεηηθό επηκειεηήξην 
• Να δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ISO 14001 ζηα νπνία 
λα θαίλεηαη όηη είλαη θαηαζθεπαζηήο απαγσγώλ εζηηώλ. 

α/α 

Είδοσ 

CPV Eίδοσ προσ 

προμικεια 

 

Ποςότθ

τα 

Κόςτοσ 

(χωρίσ 

ΦΠΑ) (€) 

Ποςοςτό 

ΦΠΑ (%) 

ΦΠΑ (€) υνολικι αξία 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 31720000-9 
ΑΕΡΟΤΜΠΙΕ

ΣΘ 
1 1.701,61 24% 408,39 2.110,00 

2 31720000-9 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΝΑΛΤΣΘ 

ΗΤΘΟΤ 

1 7.620,97 24% 1.829,03 9.450,00 

3 38900000-4 
ΠΤΚΝΟΜΕΣΡΟ 

ΨΘΦΙΑΚΟ 
1 1.903,23 24% 456,77 2.360,00 

4 31720000-9 
ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟ

 
1 2.822,58 24% 677,42 3.500,00 

5 38900000-4 
ΘΟΛΕΡΟΜΕΣΡ

Ο 
1 2.080,65 24% 499,35 2.580,00 
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ΟΜΑΔΑ 2 .ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

α/α 

Είδοσ 

Είδοσ προσ προμικεια Προδιαγραφζσ  

NAI/OXI 

1 ΑΕΡΟΤΞΠΙΕΣΘ Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Σριφαςικόσ 

Λιπαινόμενοσ 

Ιςχφσ 3-5 KW 

Παροχι ρεφματοσ 380-400V / 50Hz 

Αεροφυλάκιο μεγαλφτερο των 400 λίτρων 

Εγγφθςθ τουλάχιςτον 1 ζτοσ 

 

2 ΑΤΣΟΞΑΣΟ 

ΑΟΑΝΤΣΘ ΗΤΘΟΤ 

Να ζχει τθ δυνατότθτα μζτρθςθ % αλκοόλθσ (χωρίσ απόςταξθ μζςω 

NIR) και μζτρθςθσ πυκνότθτασ. ε ςυνδυαςμό των δφο παραπάνω 

μετριςεων να υπολογίηονται και άλλεσ παράμετροι όπωσ, αλκοόλθ % 

w/w, ειδικι πυκνότθτα, oBrix, oPlato, oBaume, πραγματικό και 

φαινομενικό εκχφλιςμα, αρχικό εκχφλιςμα, πραγματικό και 

φαινομενικό βακμό ηφμωςθσ, κερμίδεσ, κ.α. Να διακζτει τθν ικανότθτα 

μζτρθςθσ τόςο τελικϊν προϊόντων όςο και παρακολοφκθςθσ τθσ 

ηφμωςθσ. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ και περιςταλτικι αντλία για τθν 

ειςαγωγι του δείγματοσ. Να διακζτει δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζςω USB, 

RS-232 και Bluetooth και μνιμθ για αποκικευςθ 1000 αποτελεςμάτων 

μζτρθςθσ και 100 δειγμάτων διαδικαςίασ ηφμωςθσ. Να ρυκμίηεται με 

απιονιςμζνο νερό. 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Εφροσ μζτρθςθσ Αλκοόλθσ 0.5 ζωσ 15 % v/v & Πυκνότθτασ 0.95 ζωσ 1.2 

g/cm3 

Ακρίβεια μζτρθςθσ Αλκοόλθσ ± 0.2 % v/v & Πυκνότθτασ ± 0.001 g/cm3 

Επαναλθψιμότθτα μζτρθςθσ Αλκοόλθσ ± 0.1 % v/v & Πυκνότθτασ ± 

0.0005 g/cm3 

Αναγνωςιμότθτα μζτρθςθσ Αλκοόλθσ ± 0.02 % v/v & Πυκνότθτα ± 

0.0001 g/cm3 

Παροχι ρεφματοσ 240V 

Εγγφθςθ τουλάχιςτον 1 ζτοσ 

 

3 ΠΤΜΟΟΞΕΣΡΟ 

ΨΘΦΙΑΜΟ 

Εφροσ μζτρθςθσ : 0 ζωσ 3 g/cm3 για τθν πυκνότθτα, 0 ζωσ + 40 oC για 

τθ κερμοκραςία   

Ακρίβεια μζτρθςθσ: 0,001 g/cm3 για τθν πυκνότθτα, 0,2 oC για τθ 

κερμοκραςία 

Σαυτόχρονθ ζνδειξθ πυκνότθτασ, κερμοκραςίασ και οποιουδιποτε 
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άλλου μετροφμενου είδουσ επιλζξουμε (π.χ. SG, BAUME, %NaOH, 

%HCl,%H2SO4, oBrix, oPlato, κλπ).  

Μνιμθ για αποκικευςθ αποτελεςμάτων μζτρθςθσ 

Πίνακεσ για αυτόματθ μετατροπι τθσ μετροφμενθσ πυκνότθτασ ςε 

άλλα είδθ: πυκνότθτα g/cm3, Kg/m3, API, SG, %NaOH, %HCl, %H2SO4, 

oBrix, oBAUME, oPLATO,% ALC/W,  % ALC/V, PROOF. 

Φορθτό 

Εγγφθςθ τουλάχιςτον 1 ζτοσ 

4 ΦΤΓΟΜΕΟΣΡΟ Χωρθτικότθτασ φυγοκζντρθςθσ ζωσ 400ml (4x100ml) με δυνατότθτα 

υποδοχισ πλικουσ κεφαλϊν (γωνιακϊν και οριηόντιων) και αξεςουάρ 

Σαχφτθτα περιςτροφισ (RPM) ρυκμιηόμενθ ζωσ 6.000 ςτροφζσ/λεπτό 

Με ψθφιακζσ ενδείξεισ τθσ ταχφτθτασ ςε rpm και ςε g, του χρόνου 

φυγοκζντρθςθσ και του χρθςιμοποιοφμενου προγράμματοσ 

φυγοκζντρθςθσ. 

Προγραμματιηόμενοσ χρόνοσ φυγοκζντρθςθσ από 0 ζωσ 15 λεπτά 

τουλάχιςτον 

Διακοπι τθσ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ μθ ιςοςτακμιςμζνθσ κεφαλισ, 

με οπτικι ζνδειξθ 

Ο κάλαμοσ φυγοκζντρθςθσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο 

ατςάλι 

Φιλικι ςτο χειριςμό μζςω πλιρουσ προγραμματιςμοφ όλων των 

παραμζτρων φυγοκζντρθςθσ ςε ψθφιακό πάνελ 

Με θλεκτρομαγνθτικι επιτάχυνςθ, φρζνο, και καπάκι 

Παροχι ρεφματοσ 240V 

Εγγφθςθ τουλάχιςτον 1 ζτοσ 

 

5 ΘΟΝΕΡΟΞΕΣΡΟ Μζτρθςθ κολερότθτασ (ratio&nonratio) ςε μονάδεσ FTU/NTU & EBC. 

Αυτόματθ επιλογι γκάμασ NTU (περίπου 0-10, 10-100, 100-960 με 1000 

ι και ζωσ 4000) και EBC (περίπου 0-10, 10-100, 100-240 ι και ζωσ 

1000). Αναγνωςιμότθτα μζτρθςθσ (0,01, 0,1, 1 NTU/EBC). 

Επαναλθψιμότθτα 1%. Ακρίβεια ±2% ζωσ ±5% για >1000 NTU. 

Δυνατότθτα μζτρθςθσ τιμισ, μζςου όρου και ςυνεχισ. Να 

περιλαμβάνει πρότυπα κολερότθτασ <0,1, 15, 100, 750 ι και 2000 NTU. 

Δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζςω USB 

Παροχι ρεφματοσ 240V ι και μπαταρίασ 

Εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ζτθ 
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Θ παράδοςθ των ειδϊν τθσ Ομάδασ 2 κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Σμιματοσ 

Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν (πρϊθν τμιμα Οινολογίασ & Σεχνολογίασ Ποτϊν)      

ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν  Σ.Ε.Ι.Ακινασ) 
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ΙΙ.ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
    Ανάλυςθ Κόςτουσ 

α/α Περιγραφι     

 Αξία Μονάδα 

   μζτρθςθσ 
     

 υνολικό τίμθμα ειδϊν (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)     

1      

      

2 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ)  € 

3 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ)    ΕΤΡΩ 

      

4 ΦΠΑ …..%  € 

      

5 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ)    € 

      

6 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ)    ΕΤΡΩ 

      

 

 

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

 
 

Θμερομθνία:……….. 

 

 

(υπογραφι-ςφραγίδα) 

O Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
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ΟΔΘΓΙΕ – 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. Προςφορά που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι ςε ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 
3. Προςφορά 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 Οομοκεςίασ. 

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 Προςφοράσ με ζναρξθ από τθν 
επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει 
μικρότερο χρόνο ιςχφοσ από εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ, κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 

ΤΜΒΑΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΤ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

για τα εργαςτιρια του Σμιματοσ………………………..(μετά από διενζργεια διαγωνιςμοφ) 

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

κατωτζρω ςυμβαλλόμενοι, 

αφενόσ Ο Ειδικόσ Νογαριαςμόσ Μονδυλίων Ζρευνασ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ  

(πρϊθν ΣΕΙ Ακινασ), που εδρεφει ςτθν Αγ.πυρίδωνοσ 28, Αιγάλεω, Σ.Μ. 12243, 

(Πανεπιςτθμιοφπολθ 1), με Α.Φ.Ξ. 997018524, Δ.Ο.Τ. Αιγάλεω, νομίμωσ 

εκπροςωποφμενοσ, ςφμφωνα με τθ με αρ.38008/Η1/06-03-2018 (Φ.Ε.Μ. 117/06-03-2018, τ. 

Τ.Ο.Δ.Δ.), τθν Πράξθ 2/14-03-18 (Θζμα 3Ο ) και τθν Πράξθ 3/20-03-2018 (Θζμα 10Ο ) τθσ 

Διοικοφςασ Επιτροπισ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ, από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ 

Ερευνϊν και Διαχείριςθσ Ε.Ν.Μ.Ε. και τον Πρόεδρο τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του 

Πανεπιςτθμίου κ.Μωνςταντίνο Ξουτηοφρθ (εφεξισ καλοφμενοσ ωσ “Ανακζτουςα Αρχι”), 

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

εδρεφει ……………………………………………………, με Α.Φ.Ξ.: …………………………, Δ.Ο.Τ.: 

…………………………………, 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 «Εκςυγχρονιςμόσ των 

Ακαδθμαϊκϊν Τποδομϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν Σ.Ε.Ι. 

Ακινασ)», που χρθματοδοτείται από το υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων και εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2017, 

με επιςτθμονικά υπεφκυνο τον κ.Γ.Νιβανό Αν.Μακθγθτι του Σμιματοσ Οαυπθγϊν 

Ξθχανικϊν  του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν Σ.Ε.Ι.Ακινασ), ανακζτει ςτο 

δεφτερο ςυμβαλλόμενο τθν προμικεια εργαςτθριακοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
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για τα εργαςτιρια του Σμιματοσ …………………και ςυγκεκριμζνα …………………………, 

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. το δεφτερο ςυμβαλλόμενο 

κατακυρϊκθκε θ εν λόγω προμικεια ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 

Πρωτ…………..απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν. 

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

………………………………………….Σμιμα τθσ χολισ ……………….. του Πανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν Σ.Ε.Ι. Ακινασ). Σα 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 ΦΠΑ (….%), και αποτελεί τθ ςυνολικά 

ςυμφωνθκείςα αμοιβι, θ οποία κα βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του ζργου 

με τίτλο Εκςυγχρονιςμόσ των Ακαδθμαϊκϊν Τποδομϊν του Πανεπιςτιμιου Δυτικισ 

Αττικισ (πρϊθν Σ.Ε.Ι. Ακινασ)» 

Σον Προμθκευτι βαρφνουν: 

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

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

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

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

Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και το αναλογοφν χαρτόςθμο, θ οποία υπολογίηεται 

επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
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ςφμβαςθσ. 

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

των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) 

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

17 τθσ διακιρυξθσ. 

7. Ο προμθκευτισ παρζδωςε ςιμερα τθν υπ’ αρικ. ……………………………………..εγγφθςθ 

καλισ κζλθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που εκδόκθκε από τθν Σράπεηα 

…………………………….., ποςοφ -…………………….- ευρϊ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% 

τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ παροφςασ χωρίσ ΦΠΑ, διάρκειασ 6 μθνϊν 

(διάρκειασ 3 μθνϊν μετά το ςυμφωνθμζνο χρόνο παράδοςθσ κατά τουσ όρουσ τθσ 

προκιρυξθσ). 

8. Ρθτά 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 Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του Ο.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. 

     φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο.3861/2010 τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο Διαδίκτυο  «Πρόγραμμα Διαφγεια». 
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ε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε δφο (2) όμοια πρωτότυπα, ζνα (1) για 

τον ΕΝΜΕ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ και ζνα (1) για τον Προμθκευτι, τα οποία 

υπογράφονται ωσ ακολοφκωσ. 

 

 

 

Οι ςυμβαλλόμενοι 

Για τον Ειδικό Λογαριαςμό  
του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ  

O Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και 
Διαχείριςθσ του Ε.Ν.Μ.Ε. 

 
Μωνςταντίνοσ Ξουτηοφρθσ 

 

Για τον Προμθκευτι 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ 
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1.Τπόδειγμα Συποποιθμζνου Ζντυπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) 
ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (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: 

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

- Ονομαςία: ΕΙΔΙΜΟ ΝΟΓΑΡΙΑΞΟ ΜΟΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΟΤ ΔΤΣΙΜΘ ΑΣΣΙΜΘ (ΠΡΩΘΟ ΣΕΙ ΑΘΘΟΑ) 

- Μωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΜΘΞΔΘ : *100038385] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Μωδικόσ: Αγ. πυρίδωνοσ, Σ.Μ. 122 43 Αιγάλεω Αττικισ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Φ.Μολζτςα 

- Σθλζφωνο: 2105387257 

- 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 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): «Προμικεια 
Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ για τα εργαςτιρια των εκπαιδευτικϊν τμθμάτων του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν 
Σ.Ε.Ι.Ακινασ)» CPV:31720000-9 

- Μωδικόσ ςτο ΜΘΞΔΘ:18PROC…………………… 

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

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

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 11939/04-07-2018 

ΟΝΕ ΟΙ ΤΠΟΝΟΙΠΕ ΠΝΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΜΑΘΕ ΕΟΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΑ ΤΞΠΝΘΡΩΘΟΤΟ 
ΑΠΟ ΣΟΟ ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [ ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΞ): 

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

[ ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii
 : 

Σθλζφωνο: 
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. 

[ + Οαι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

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

*+ Οαι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, 
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ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε 
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το 
μζροσ VI.  
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) *+ Οαι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Οαι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
(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
; 

*+ Οαι *+ Όχι 

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

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

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

Σμιματα Απάντθςθ: 

Ματά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των [ ] 
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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 *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

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.  

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;  

*+Οαι *+Όχι 
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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. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δε ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Θ 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; 

*+Οαι *+Όχι 

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 

το 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 

Τπάρχει 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;  

*+ Οαι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) Προςδιορίςτε 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 

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

xx
; 

*+ Οαι *+ Όχι  

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 ; 

*+ Οαι *+ Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Ξζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Ξε 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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

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

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

 

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

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

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
; 

*+ Οαι *+ Όχι 

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

*+ Οαι *+ Όχι 

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: 
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 
του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ

xxvii 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Οαι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(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: 

*+ Οαι *+ Όχι 
 
[.......................] 

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

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με *+ Οαι *+ Όχι 
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άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Οαι *+ Όχι 
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: 

*+ Οαι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

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: 

*+ Οαι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

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: 

*+ Οαι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

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

Ξπορεί 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 

*+ Οαι *+ Όχι 
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αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

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

xxxii
: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Οαι *+ Όχι  
 
(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 

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

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να 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 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Οαι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

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

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

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

 
*+ Οαι *+ Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν 
τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Οαι *+ Όχι 
 
(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) ε 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)Όςον 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):  
*……+*……+*……+ 
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5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

6) Όςον 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) Ξόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Ματά 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) Ξόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Ματά 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: 
Ματά 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):  
*…...........+ 

Περιγραφι 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: 
τθν 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 

 
 
 
 
*+ Οαι *+ Όχι 
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διενζργεια ελζγχων
xlii

 όςον αφορά το 
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) Σο 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· 
Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Ξπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 

*+ Οαι *+ Όχι 
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απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 
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: 

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

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

*+ Οαι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(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 
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ 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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iε 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 Ξαΐου 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. 
vΣα 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.” 

viiiφμφωνα 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.  
ixΌπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 
42). 
xφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Μανονιςμό ΕΕΕ (Μανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 
“διαφκορά”. 
xiΌπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ 
του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 
Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
xiiΜατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)

 
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΜ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
xiiiΌπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 
άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
xivΌπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΜ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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xvΌπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΜ 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.Π.Ε) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν 
(Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
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)  

xxiΝαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 
λιφκθκαν.  
xxiiτθν 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).  
xxiiiθμειϊνεται 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. 
xxvΌπωσ 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 
Μανονιςμό ΕΕΕ (Μανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxviiΆρκρο 73 παρ. 5. 
xxviiiΕφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 
ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxixΌπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
xxxΠρβλ άρκρο 48. 
xxxi Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Μανονιςμό ΕΕΕ (Μανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxxiiΓια ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) 
ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10. 
xxxiiiΌπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 
Παράρτθμα αυτό. 
xxxiv Ξόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
xxxv Ξόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
xxxviΠ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
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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. 
xlΠρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
xliΌςον 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 ΣΕΤΔ. 
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 ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ 
υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
xlivΔιευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
xlvΕπαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xlviΕπαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xlviiΠρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviiiΤπό 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 
 

 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ Ε ΕΤΡΩ 

 

Εκδότθσ (Ονομαςία Σράπεηασ, υποκατάςτθμα) :  
Θμερομθνία ζκδοςθσ : 
Προσ τθν (Πλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 
 
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ 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 Τπθρεςίασ 
ςασ τθσ ……/……/……… με αντικείμενο το Ζργο «Παροχι λογιςτικϊν υπθρεςιϊν ςτο Σμιμα 
Προχπολογιςμοφ, ςτο Σμιμα Δαπανϊν και ςτο τμιμα Μιςκοδοςίασ & Αποηθμιϊςεων τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του ΣΕΙ Ακινασ», ςφμφωνα με τθν υπ' αρ. ……./….……. διακιρυξθ 
ςασ.  
2. Παραιτοφμαςτε 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 Μϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που 
τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά.  
3. ε 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. ασ 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. Ξζχρι 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 Τπθρεςία ςασ 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Σράπεηασ μασ που ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΟΠΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το 
όριο που ζχει κακοριςτεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 
7. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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