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Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04/2017 

 

«Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων» 

 

Του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259 

& 
 

του Υποέργου 1 της Πράξης 
 

«Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 
 
  

που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

και από Εθνικούς Πόρους 

ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Συνολικός Προϋπολογισμός: 17.079,06€ ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

Προϋπολογισμός του Υποέργου 1 της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με 

MIS 5001259: 7.804,87€ ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Προϋπολογισμός του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313:  9.274,19€ ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

 

 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά άνευ Φ.Π.Α. 

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 03.10.2017 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 28.09.2017 και ώρα 15:00 

 

 

 
  

CPV: 
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 

30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α'/28.6.14) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 71/Α’/26.3/14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και 

λοιπές ρυθμίσεις. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α'/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας), Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

5.  Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13.7.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α'/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/Α'/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και 

λοιπές διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις  του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α'/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

9. Τις διατάξεις  του ν. 2690/1999 (Φ. Ε. Κ. 45/ Α' /9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 και 15. 

10. Το Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α'/23.3.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 

11. Το άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α'/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127 /2013 και άλλες διατάξεις». 

12. Την υπ’ αριθ. 7903/17.06.2016 Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής    

Πολιτικής», και MIS 5001259 στον Άξονα Προτεραιότητας 10,  στον Άξονα Προτεραιότητας 11 και στον Άξονα 

Προτεραιότητας 12 του  Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020. 

13. Την υπ’ αριθ. 12160/28.09.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» και MIS 5001313 (στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΚΔιΒιΜ).  
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14. Την υπ’ αριθ. 35/06.09.2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (υπ’ αριθ.  

πρωτ. ΙΕΠ 5960/12.09.2017, ΑΔΑ: 6Ζ9ΛΟΞΛΔ-8ΘΞ) Απόφαση περί Εγκρίσεως Διενέργειας του παρόντος 

Διαγωνισμού. 

15.  Ότι η δαπάνη 7.804,87€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 2016ΣΕ34510044 

και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) Ε3451 από την οποία χρηματοδοτείται η Πράξη «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

16. Ότι η δαπάνη  9.274,19€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 2016ΣΕ34510090 

και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) Ε3451 από την οποία χρηματοδοτείται η Πράξη «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού». 

17. Την αναγκαιότητα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και 

Αναλωσίμων, 

και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, το ΙΕΠ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για 

«Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων», για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

της περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα Α’ της παρούσης. 

Από την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Υποέργο 1 καλύπτεται η προμήθεια των 

ακολούθων ειδών: 

Α/Α Είδος Ποσότητα 

1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 8 

2. Φωτοτυπικό 2 

 
Από την Πράξη «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», Υποέργο 1 

καλύπτεται η προμήθεια των ακολούθων ειδών: 

Α/Α Είδος Ποσότητα 

1. Rack Mounted Server 1 

2. Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 2 

3. Εκτυπωτής 1 

4. Μνήμη RAM 4 
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Α/Α Είδος Ποσότητα 

5. Λειτουργικό Σύστημα 10 

6. Εξωτερικό DVD±RW 1 

7. Εσωτερικό DVD±RW (για Desktop) 5 

8. USB Στικάκια 30 

9. Κάρτες Μνήμης microSD 5 

10. Σκληροί Δίσκοι SSD 2 

11. Φορητός Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 1 

12. Bluetooth Ασύρματα Ποντίκια 2 

13. Ασύρματα Ποντίκια 2 

14. Οθόνες 4 

 

A/A Είδος  Περιγραφή Ποσότητα 

15. Προσαρμογείς 
/Καλώδια 

15.1 DVI-A male to VGA Female Adapter  10 

15.2 USB Mini Male angled to USB 2.0-A Female 
Cable 

5 

15.3 SATA-IDE-2 Bi-Directional SATA/IDE Converter 2 

15.4 Adapter cable for 2.5'' SATA SSD/HDD TO USB 
3.0 

2 

15.5 USB TO PS/2 Converter Cable 5 

 

A/A Είδος  Περιγραφή Ποσότητα 

16. DVD 16.1 DVD+R  4.7 GB, Συσκευασία 50 τεμαχίων 1 

16.2 DVD+R Double Layer 8.5 GB,  Συσκευασία 10 
τεμαχίων 

3 

16.3 DVD Rewritable 4.7 GB 30 

 

A/A Είδος  Εκτυπωτής Περιγραφή Τύπος Ποσότητα 

17. Toner-Drum 17.1 Εκτυπωτής Lexmark 
MS310DN 

Drum 50F0Z00 2 

17.2 Εκτυπωτής Lexmark 
MS415DN 

Toner 50F2X00 6 

17.3 Drum 50F0Z00 4 

17.4 Εκτυπωτής Lexmark 
E352 

Toner 352H11E 4 

 

Παραδοτέα του Διαγωνισμού: 

Για την εκτέλεση της παρούσας περιγραφόμενης προμήθειας ο Ανάδοχος καλείται να παραδώσει το σύνολο των 

παραδοτέων όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’. 

Διάρκεια Σύμβασης για την Περιγραφόμενη Προμήθεια: 

Η Διάρκεια της Σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια, θα άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και θα 

ισχύει για είκοσι (20) ημέρες (όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί το αργότερο σε αυτό το χρονικό 

διάστημα). 
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2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δυνατότητα νόμιμης επαγγελματικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα, με συνάφεια στην προκηρυσσόμενη προμήθεια. Αναλυτικότερα, στο διαγωνισμό 

δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή 

σε ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού 

σε αυτήν: 

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε από 

την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α' 139/1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων. 

Β) Ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, τα μέλη των οποίων είναι τα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου. 

Οι Ενώσεις - Συμπράξεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη αυτών των Συμπράξεων - Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της 

αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Συμπράξεων - Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης 

της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή 

σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 

3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 180 ημέρες από την επόμενη μέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για 

διάστημα ακόμη 180 ημερών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και 
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ειδικότερα: 

 απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, 

 κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων εκατό εβδομήντα οκτώ 

ευρώ και τεσσάρων λεπτών (21.178,04€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων 

εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (17.079,06€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259 

ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (9.678,04€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι επτά χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα επτά 

λεπτών (7.804,87€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και 

δεκαεννέα λεπτών (9.274,19€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με κωδικό MIS: 5001259 και ΣΑΕ: 2016ΣΕ34510044 και τον προϋπολογισμό της Πράξης με 

τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό MIS: 5001313 και 

ΣΑΕ: 2016ΣΕ34510090. 

Η περιγραφόμενη προμήθεια χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και από Εθνικούς Πόρους. 

 

5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να 

ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

 εάν η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφορών είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, 

 εάν κανείς από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 

 για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, 

 εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης έχουν αλλάξει ουσιωδώς, 

 εάν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

 εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα οικονομικά, 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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 εάν παύσει ο χρόνος ισχύος των προσφορών, 

 για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

 

6. ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Γραμματεία του ΙΕΠ, 7ος όροφος το αργότερο μέχρι τις 28.09.2017 ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 15:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς επί ποινή αποκλεισμού, με 

κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ήτοι: 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (επωνυμία, δ/νση, email, fax, τηλ.):     ……………………………………….. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 03.10.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:  έως και τις 28.09.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 

Την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές 

περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. 

Προσφορά  που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν 

έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές 

πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 28.09.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 

(καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 03.10.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ. 

Η Έγκριση Διακήρυξης του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε: 

Στη Διαύγεια στις  13.09.2017 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΛΟΞΛΔ-8ΘΞ) 

Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 13.09.2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ00138372) 

Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.iep.edu.gr 

 

8. ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων διευκρινίζονται τα εξής: 

α) Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ, πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.). 

β) Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή 

άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

γ) Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

δ) Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα έγγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

ε) Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη και 

επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο, θα είναι 

δακτυλογραφημένες στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται στην 

Αγγλική γλώσσα. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται τρεις σφραγισμένοι επιμέρους 

φάκελοι με τις ενδείξεις: 

α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε ξεχωριστό σφραγισμένο υπό-φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»). 

β) Τεχνική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο υπό-φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») στην οποία 

περιγράφονται αναλυτικά τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

 γ) Η Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο υπό-φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), η 

οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 12. 

 

 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τον (υπό) φάκελο με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπως 

περιγράφονται συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

13. 
ΝΑΙ 

  

2 «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 

4 του Ν. 4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 

των ορίων, Παράρτημα Ε’ της παρούσας. Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε 

επεξεργάσιμη μορφή ως επισυναπτόμενο έγγραφο της παρούσας 

Διακήρυξης στη διεύθυνση www.iep.edu.gr. Στην περίπτωση που ο 

προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. το ΤΕΥΔ πρέπει να υποβληθεί από 

τους διαχειριστές. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ΤΕΥΔ υποβάλλεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο. 

ΝΑΙ 

  

 

11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Τεχνική Προσφορά που θα πρέπει να συνταχθεί θα περιλαμβάνει: 

1. Συμπληρωμένο Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών ως ακολούθως: 

 Η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» πρέπει να είναι συμπληρωμένη είτε με αριθμητικό ή με λεκτικά, 

αναλόγως τι απαιτείται στη αντίστοιχη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ». 

 Στη στήλη «Παραπομπή» για τα Είδη 1-5 και Είδος 16 θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό 

φυλλάδιο του κατασκευαστή. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 

Παράγραφος 2 κλπ.). 

 Στη στήλη «Παραπομπή» για τα Είδη (6-15), είναι επιθυμητή η συμπλήρωση της με σαφή παραπομπή σε 

αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, του κατασκευαστή. 

 Στη στήλη «Γνήσιο/Ισοδύναμο» για το Είδος 19, αναφέρεται το αντίστοιχο λεκτικό. 

2. Αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια Κατασκευαστών. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, χωρίς κακοτεχνίες, χωρίς σημάδια ή χτυπήματα 

στη συσκευασία.  

 Για τα είδη για τα οποία προβλέπεται ημερομηνία λήξης (για τα toner, drum) αυτή θα πρέπει να αναγράφεται σε 

εμφανές σημείο της συσκευασίας, χωρίς ξύσματα ή διορθώσεις και θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 

δώδεκα (12) μηνών μετά την ημερομηνία παράδοσης.  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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 Για τα toner, drum στο εξωτερικό μέρος πρέπει να φαίνεται ο τύπος του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται.  

 Τα toner, drum θα πρέπει να είναι εργοστασιακά, αυθεντικά (γνήσια ή ισοδύναμα) και συμβατά με τον εκτυπωτή 

(όχι αναγομωμένα).  

 Όλα τα toner, drum θα πρέπει να προσφέρουν εκτύπωση υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας μελάνη υψηλής 

πυκνότητας βάσει χρωστικών, για καθαρή και ακριβή απόδοση χαρακτήρων στα περισσότερα χαρτιά τύπου 

Bond/αντιγραφικού.  

 Στην περίπτωση που καινούργια συσκευασία toner, drum τοποθετείται σε εκτυπωτή, προ της αναγραφόμενης 

ημερομηνίας λήξης, χωρίς να υπάρχει επιτυχής εκτύπωση, η συγκεκριμένη συσκευασία επιστρέφεται στον Ανάδοχο 

και αντικαθίσταται από άλλη ίδιου τύπου.  

 Ο Ανάδοχος ρητά συμφωνεί ότι αν δεν ανταποκριθεί πλήρως και προσηκόντως σε όλες τις ανωτέρω 

υποχρεώσεις του, το ΙΕΠ δύναται να αξιώσει αποζημίωση για κάθε θετική ζημία ή και τυχόν διαφυγόν κέρδος 

από την τυχόν πλημμέλεια του Αναδόχου. Η αξίωση αποζημίωσης περιλαμβάνει και τυχόν ζημία που ήθελε 

προκληθεί στους εκτυπωτές από ελλαττωματικό toner, drum.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων. 

Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, έπειτα από εισήγηση 

της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπό-φάκελος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένους, όπως παρατίθεται, χωρίς αλλαγές τους παρακάτω 

πίνακες ανάλυσης κόστους. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τους πίνακες που ακολουθούν, να είναι υπογεγραμμένη και με την 

σφραγίδα της εταιρίας, και το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο της 

σύμβασης. Οι τιμές θα αποτυπώνονται σε Ευρώ. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συμπληρώνεται αριθμητικώς και με ακρίβεια έως και δύο δεκαδικών ψηφίων) 

Α/Α Είδος Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

Χωρίς ΦΠΑ 

1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 8  
  2. Φωτοτυπικό 2 
   

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (συμπληρώνεται αριθμητικώς και με ακρίβεια έως και δύο δεκαδικών ψηφίων) 

Α/Α Είδος Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

Χωρίς ΦΠΑ 

1. Rack Mounted Server 1 
  2. Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 2  
  3. Εκτυπωτής 1 
  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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Α/Α Είδος Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

Χωρίς ΦΠΑ 

4. Μνήμη RAM 4 
  5. Λειτουργικό Σύστημα 10 
  6. Εξωτερικό DVD±RW 1 
  7. Εσωτερικό DVD±RW (για Desktop) 5 
  8. USB Στικάκια 30 
  9. Κάρτες Μνήμης microSD 5 
  10. Σκληροί Δίσκοι SSD 2 
  11. Φορητός Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 1 
  12. Bluetooth Ασύρματα Ποντίκια 2 
  13. Ασύρματα Ποντίκια 2 
  14. Οθόνες 4 
   

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συμπληρώνεται αριθμητικώς και με ακρίβεια έως και δύο δεκαδικών ψηφίων) 

A/A Είδος  Περιγραφή Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

Χωρίς ΦΠΑ 

15. Προσαρμογείς 
/Καλώδια 

15.1 DVI-A male to VGA Female Adapter  10   

15.2 USB Mini Male angled to USB 2.0-A Female Cable 5   

15.3 SATA-IDE-2 Bi-Directional SATA/IDE Converter 2   

15.4 Adapter cable for 2.5'' SATA SSD/HDD TO USB 3.0 2   

15.5 USB TO PS/2 Converter Cable 5   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συμπληρώνεται αριθμητικώς και με ακρίβεια έως και δύο δεκαδικών ψηφίων) 

A/A Είδος  Περιγραφή Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

Χωρίς ΦΠΑ 

16. DVD 16.1 DVD+R  4.7 GB, Συσκευασία 50 τεμαχίων 1   

16.2 DVD+R Double Layer 8.5 GB,  Συσκευασία 10 
τεμαχίων 

3   

16.3 DVD Rewritable 4.7 GB 30   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (συμπληρώνεται αριθμητικώς και με ακρίβεια έως και δύο δεκαδικών ψηφίων) 

A/A Είδος  Εκτυπωτής Περιγραφή Τύπος Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

Χωρίς ΦΠΑ 

17. Toner-Drum 17.1 Εκτυπωτής Lexmark 
MS310DN Drum 50F0Z00 2 

  

17.2 Εκτυπωτής Lexmark 
MS415DN 

Toner 50F2X00 6   

17.3 Drum 50F0Z00 4   

17.4 Εκτυπωτής Lexmark 
E352 Toner 352H11E 4 

  

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 1,2,3,4,5)  {συμπληρώνεται με ακρίβεια έως και δύο δεκαδικών ψηφίων} 

Α/Α Είδος 
Συνολική Τιμή  

 σε Ευρώ 
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ σε Ευρώ 

Συνολική Τιμή  
σε Ευρώ 

(με ΦΠΑ) 

1. 
Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και 
Αναλωσίμων 

 

Αριθμητικώς και 

Ολογράφως 

 

Αριθμητικώς και 

Ολογράφως 

 

Αριθμητικώς και 

Ολογράφως 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

Αριθμητικώς και 

Ολογράφως 

 

Αριθμητικώς και 

Ολογράφως 

 

Αριθμητικώς και 

Ολογράφως 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε 

περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. 

Η επιτροπή δύναται να αναζητήσει από τους υποψήφιους συμμετέχοντες, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να 

στοιχειοθετήσουν την οικονομική προσφορά που έχουν συντάξει. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι η οικονομική προσφορά ενός προσφέροντα είναι υπερβολικά 

χαμηλή, της δίδεται το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις που να τεκμηριώνουν τον τρόπο υπολογισμού της 

οικονομικής προσφοράς, το ύψος του συνολικού ποσού και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων. Τμηματικές 

ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Η μη προσήκουσα συμπλήρωση όλων των προς συμπλήρωση κελιών των ανωτέρω Πινάκων.  

2. Υπέρβαση του Συνολικού Προϋπολογισμού 21.178,04€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%,  

17.079,06€ ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

3. Υπέρβαση του Προϋπολογισμού του Υποέργου 1 της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής» με MIS 5001259, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και 

τεσσάρων λεπτών (9.678,04€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι επτά χιλιάδων οκτακοσίων 

τεσσάρων ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (7.804,87€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1). 

4. Υπέρβαση του Προϋπολογισμού του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (11.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα 

τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (9.274,19€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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(ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ 

ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2,3,4,5). 

 

13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του 

Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής θα είναι στο ποσό των τριακοσίων σαράντα ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (341,58€). 

 

Υπενθυμίζεται ότι:  

i) Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν 

επίσης να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

ii) Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

iii) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, εάν ο προσφέρων παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 

του ν. 4412/2016. 

iv) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει εάν ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας Δικαιολογητικά Κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την 

υπογραφή της σύμβασης. 

v)  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τον χρόνο 

λήξης ισχύος της προσφοράς. 

vi) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον οριστικό Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από 

αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο άσκησης 

προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

vii) Οι Εγγυητικές Επιστολές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

- την ημερομηνία έκδοσης, 

- τον εκδότη, 

- τον αριθμό της εγγύησης, 

- το ποσό κάλυψης, 
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- την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα, 

- την Αναθέτουσα Αρχή, τα στοιχεία της Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, 

- την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

- τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

διαιρέσεως και διζήσεως, 

- τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου, 

- ο εκδότης της εγγύησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης εντός πέντε ημερών 

μετά από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, 

- στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι αυτή 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης, ευρυνόμενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μεταξύ 

τους. 

 

14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Χαμηλότερη από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά χωρίς ΦΠΑ.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων. 

Συγκεκριμένα: 

 Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπό-φακέλων των 

προσφορών. 

 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και υπό φακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των προσφορών. 

 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για 

παροχή διευκρινήσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τις  διευκρινήσεις 

εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 

10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

Σημειώνεται ότι μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και την έγκριση του σχετικού πρακτικού από το Δ.Σ. του ΙΕΠ,  η 
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Απόφαση Κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 

προσφυγής από τους λοιπούς προσφέροντες που συμμετείχαν στο στάδιο των οικονομικών προσφορών. 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δύνανται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εφόσον 

είναι εφοδιασμένοι με: α) πρόσφατο  παραστατικό εκπροσώπησης και β) τα σχετικά πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα 

(εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή ένωση προσώπων/κοινοπραξίες).  

 

15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι Έλληνες Πολίτες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 

κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα χωρίς να απαιτείται βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 

Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά 
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εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό 

 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή σε άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 

κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 

χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος 

θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 

Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
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προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οι διαχειριστές Ο.Ε., κ Ε.Ε., Ε.Π.Ε. β) Τα μέλη του 

Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 

καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 

1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 

κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
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8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 

Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

 

Οι συνεταιρισμοί  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 

4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
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8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 

Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

Τα αλλοδαπά Νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα ή 

το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 
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ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 

χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 

Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

Οι ενώσεις – Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με 

την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

 

16. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως μη κανονική σε κάθε περίπτωση παράβασης όρου της 

παρούσας Διακήρυξης, ιδίως δε σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 

 έχει ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις που καθιστούν ασαφή την προσφορά κατά την κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, 
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 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου, 

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με το προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, 

παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, 

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή ή είναι ασυνήθιστα χαμηλή, εάν αποδειχτεί ότι είναι 

αποτέλεσμα αθέμιτης πρακτικής όπως συμπαιγνία ή διαφθορά, 

 αφορά μέρος της σύμβασης και δεν καλύπτει το σύνολο του ζητουμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

αναλωσίμων, 

 έχει υποβληθεί μετά την προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε περίπτωση παράβασης όρου της 

παρούσας Διακήρυξης, ιδίως δε σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού και των επιμέρους 

προϋπολογισμών των πράξεων. 

Η Αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο 

Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι 

αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της προκήρυξης της παρούσας μπορεί να ασκηθεί ένσταση έως και πέντε ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο της διενέργειας μπορεί να ασκηθεί 

ένσταση εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον προσφέροντα. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 

1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Οι ενστάσεις ασκούνται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που 

συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει εντός δέκα 

ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. Μετά την πάροδο της άπρακτης προθεσμίας των δέκα 

ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
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18. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

i) Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. 

ii) Υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

iii) Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την 

Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται  από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς 

το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή 

πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή 

σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά 

σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων 

επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

iv) Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της 

Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

v) Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 

την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή 

της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

vi) Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 

υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρου 

χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.  

vii) Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα στοιχεία του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας 

καθώς και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί. 

viii) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης πρέπει να έχει χρονική ισχύ τρεις (3) τουλάχιστον μήνες μετά την 

ημερομηνία λήξης της Σύμβασης. 

ix) Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 

Σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

19. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η Επιτροπή θα συντάξει 

Πρακτικό προς έγκριση από το Δ.Σ. του ΙΕΠ. 
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20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα εκτελεστεί εφ΄ άπαξ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο. 

Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία. Θα γίνει κράτηση ίση με 

το 0,06% του καθαρού ποσού πληρωμής που αποδίδεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του 

άρθρου 375 παρ.7 του ν. 4412/2016. Επιπλέον θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Στο συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του Αναδόχου, όλες οι 

απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από 

επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως  φορολογικών και άλλων  

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και στο πλαίσιο του 

εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω πρόγραμμα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή, η 

οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του φορέα χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία ευθύνη για 

οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή καταβολή τόκων κ.λπ. εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 133 5355 (κ. Κωνσταντίνα Σαββοπούλου, κ. Κωνσταντίνο Λειβαδίτη,), και 

επί των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 213 133 5307 (κ. Χριστόπουλος Πέτρος). 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 

 

 

 

Γεράσιμος Κουζέλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

Α/Α 
Είδος  Χαρακτηριστικό 

Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα 
Παραπομπή  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rack 
Mounted 

Server 

1.1  Γενικά Ποσότητα 1   

1.2  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

1.3  Να διαθέτουν Rack Rails με βραχίονα οδεύσεως 
καλωδίων 

ΝΑΙ   

1.4  Rack Server Ύψος  ≤ 1U   

1.5  Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 
κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης 
τεχνολογίας. 

ΝΑΙ   

1.6  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE και να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.7  Μητρική 
(motherboard) 

Tουλάχιστον 2 Διαθέσιμες θέσεις επεξεργαστή 
(CPU sockets) 

ΝΑΙ   

1.8  Nα προσφερθεί με έναν επεξεργαστή που να έχει 
ημερομηνία έναρξης τον Ιανουάριο του 2016 ή 
νεότερη, με βασική (όχι turbo) συχνότητα 
λειτουργίας ≥ 2.2 GHz, αριθμό πυρήνων ≥ 10, 
αριθμό νημάτων ≥ 20 με cache ≥ 25 MB 
SmartCache, με ταχύτητα BUS ≥ 8 GT/s QPI 
Passmark (CPU Benchmarks - performance) ≥ 
14.100 

ΝΑΙ   

1.9  Ο επεξεργαστής να υποστηρίζει Virtualization 
Technology (VT-x) και Virtualization Technology for 
Directed I/O (VT-d) 

NAI   

1.10  PCIe 3.0 slots ≥ 2   

1.11  USB ports  ≥ 4   

1.12  VGA interface ανά εξυπηρετητή  ≥ 1   

1.13  

Serial interface ανά εξυπηρετητή ≥ 1   

1.14  Μνήμη (RAM) Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 384GB   

1.15  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4  ≥ 32GB   

1.16  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2400MT/s   

1.17  Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB ΝΑΙ   

1.18  Μνήμη RDIMMs ΝΑΙ   

1.19  Συνολικά DIMM slots  ≥ 12   

1.20  Ελεγκτής 
σκληρών 

δίσκων – δίσκοι 

Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 3.5”  

≥ 4   

1.21  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

1.22  Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,6,10,50,60 NAI   
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Α/Α 
Είδος  Χαρακτηριστικό 

Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα 
Παραπομπή  

1.23  RAID Controller Cache ≥ 1 GB   

1.24  Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους 
Solid State Drive, SATA 6GB/s  

≥ 2   

1.25  Χωρητικότητα κάθε δίσκου Solid State Drive  ≥ 200 GB   

1.26  Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους 
SATA 7.2K RPM  

≥ 2   

1.27  Χωρητικότητα κάθε δίσκου SATA 7.2K ≥ 4TB   

1.28  Δυνατότητα για Internal Dual SD Module with 2 x 
64GB SD cards (να μην προσφερθεί στο παρόν 
έργο) 

NAI   

1.29  Ελεγκτές  
Δικτύου 

Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000 Mbps  ≥ 4   

1.30  Nα υποστηρίζει Preboot eXecution Environment 
(PXE) 

ΝΑΙ   

1.31  Ελεγκτής 
διαχείρισης 

Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για τη 
διαχείριση 

ΝΑΙ   

1.32  Να προσφέρει Agent-Free Monitoring NAI   

1.33  Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, CLI, Web 
GUI 

NAI   

1.34  Να υποστηρίζει IPMI 2.0 NAI   

1.35  Να υποστηρίζει Two-factor authentication, PK 
authentication, Directory Services (AD/LDAP) 

NAI   

1.36  Υποστήριξη power control και power monitoring 
του συστήματος  

NAI   

1.37  Υποστήριξη performance monitoring NAI   

1.38  Υποστήριξη health monitoring NAI   

1.39  Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual 
Console, Virtual Console Chat, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial Redirection 

NAI   

1.40  Υποστήριξη local, remote, scheduled, auto update NAI   

1.41  Υποστήριξη remote configuration, backup and 
restore configuration 

NAI   

1.42  Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps NAI   

1.43  
Να υποστηρίζεται ενσωματωμένη στον ελεγκτή 
διαχείρισης 16GB VFlash SD card για σκοπούς 
service. (Να μην προσφερθεί στο παρόν έργο) 

ΝΑΙ 

  

1.44  Λοιπά 
χαρακτηριστικά 

2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

1.45  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 550W   

1.46  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των 
τροφοδοτικών  

ΝΑΙ   

1.47  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

1.48  Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και 
υποσυστήματα NBD On-Site 

≥ 5 έτη   
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Α/Α 
Είδος  Χαρακτηριστικό 

Προδιαγραφή 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα 
Παραπομπή  

1.49  Ανταπόκριση σε κλήσεις για αναφορά/διάγνωση 
βλάβης από ειδικούς σε θέματα hardware & 
software, τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 09:00 έως 17:00. 

ΝΑΙ 

  

1.50  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων 
ή αποστολής εξοπλισμού. 
Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση 
τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς 
και e-mail 

ΝΑΙ 

  

1.51  Ο προσφέρων θα πρέπει να τεκμηριώσει τη 
δυνατότητά του για την παροχή αυτής της 
εγγύησης. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής 
παρέχει εγγύηση μικρότερη του ζητούμενου 
διαστήματος, είτε να προσφερθούν οι 
συγκεκριμένοι κωδικοί προϊόντων / συμβολαίων 
υπηρεσιών συντήρησης, για την κάλυψη του 
ζητούμενου χρονικού διαστήματος των πέντε (5) 
ετών είτε να τεκμηριωθεί ο τρόπος και βαθμός 
παροχής της ζητούμενης εγγύησης από τον 
προσφέροντα. 
Το κόστος της παροχής εγγύησης δεν θα 
κοστολογηθεί χωριστά και θα εμπεριέχεται στο 
κόστος του μηχανήματος. 
Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την ύπαρξη και 
παροχή ανταλλακτικών στην Ελλάδα για τα 
προσφερόμενα είδη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

ΝΑΙ 

  

 

Α/Α Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

2. Η/Υ 2.1  Ποσότητα 8 (τεμάχια) ΝΑΙ 
  2.2  Θήκη 

υπολογιστή 
(Tower) 

Mini ή Midi ΝΑΙ 

  2.3  Τροφοδοτικό Ισχύς  ≥ 240W 

  2.4  Επεξεργαστής Μοντέλο επεξεργαστή με ημερομηνία 
κυκλοφορίας (release date) από Ιούλιο 2015 ή 
νεότερη 

ΝΑΙ 

  2.5  Passmark (CPU Benchmarks - performance)  ≥ 5.100 
  2.6  Πυρήνες (cores)  ≥ 2 
  2.7  Μνήμη RAM Μέγεθος  ≥ 4 GB 
  2.8  Μέγιστη Υποστηριζόμενη μνήμη RAM  ≥ 8 GB 
  2.9  Τύπος DDR3 ή καλύτερη ΝΑΙ 
  2.10  Ταχύτητα μνήμης RAM  ≥ 1600MHz 
  2.11  Σκληρός δίσκος ≥ 1 ΤB, 7200 rpm, τεχνολογίας SATA III ή 

εναλλακτικά ≥ 200 GB SSD 
ΝΑΙ 

  2.12  Κάρτα 
γραφικών 

HD ή καλύτερη (μπορεί ο επεξεργαστής 
γραφικών να είναι ενσωματωμένος στη μητρική 
κάρτα ή στον επεξεργαστή) με τουλάχιστον δύο 
εξόδους VGA, DVI, HDMI ή DP.  
Σε περίπτωση μη ενσωματωμένου επεξεργαστή 
γραφικών στη μητρική ή στον επεξεργαστή, η 
κάρτα γραφικών να διαθέτει παθητική ψύξη 

ΝΑΙ 

  2.13  Κάρτα ήχου 2.1 κανάλια ή καλύτερη (μπορεί να είναι ΝΑΙ 
  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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Α/Α Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα) 

2.14  Οπτικό μέσο DVD-RW (εγγραφή & αναπαραγωγή) ΝΑΙ 
  2.15  Θύρες Τουλάχιστον 4 x USB (εκ των οποίων ≥2 θα είναι 

USB 3.0), 1 x audio-in, 1 x audio -out 
ΝΑΙ 

  2.16  Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet (επιθυμητή η υποστήριξη PXE) ΝΑΙ 
  2.17  Περιφερειακές 

Συσκευές 
Πληκτρολόγιο USB (κανονικού μεγέθους, ≥104 
πλήκτρα, με ελληνικούς και λατινικούς 
χαρακτήρες) 

ΝΑΙ 

  2.18  Ποντίκι USB (optical ή laser, κανονικού 
μεγέθους) κατάλληλο για αριστερόχειρες & 
δεξιόχειρες 

ΝΑΙ 

  2.19  Πιστοποιητικά Περιορισμού κατανάλωσης (Energy Star ή TUV 
Energy Efficiency ή αντίστοιχο)  

ΝΑΙ 

  2.20  Περιβαλλοντικό (EPEAT ή TUV Green Mark ή 
αντίστοιχο)  

ΝΑΙ 

  2.21  Λειτουργικό 
Σύστημα 

Κάθε σταθερός Η/Υ θα διαθέτει 
προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα x64 με 
ελληνική διεπαφή χρήστη, γραφικό περιβάλλον 
εργασίας, τελευταίας σταθερής έκδοσης. Το 
προσφερόμενο Λειτουργικό Σύστημα θα πρέπει 
να είναι συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή 
AD (Active Directory) του ΙΕΠ 

ΝΑΙ 

  2.22  Λοιπά 
Λογισμικά – 
Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Να είναι εγκατεστημένα σε όλους τους 
προσφερόμενους σταθερούς υπολογιστές τα 
παρακάτω λογισμικά: 

ΝΑΙ 

  2.23  Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων pdf – τελευταία 
έκδοση 

ΝΑΙ 

  2.24  Λογισμικό μετατροπής αρχείων σε pdf της 
τελευταίας έκδοσης (π.χ. do pdf ή ισοδύναμο) 

ΝΑΙ 

  2.25  Λογισμικό συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων 
(π.χ. 7-zip ή ισοδύναμο) 

ΝΑΙ 

  2.26  Firefox Mozilla – τελευταία έκδοση ΝΑΙ 
  2.27  Adobe Flash Player της τελευταίας έκδοσης ΝΑΙ 
  2.28  Οθόνη Διαγώνιος, αναλογία διαστάσεων ≥ 20 ίντσες, 

16:9 ή 16:10 
ΝΑΙ 

  2.29  Οθόνη LED ΝΑΙ 
  2.30  Ανάλυση ≥ 1920x1080 pixel ΝΑΙ 
  2.31  Χρόνος απόκρισης ≤ 8ms ΝΑΙ 
  2.32  Φωτεινότητα ≥250cd ΝΑΙ 
  2.33  Γωνίες θέασης ≥170° οριζόντια, ≥160° 

κατακόρυφα 
ΝΑΙ 

  2.34  Είσοδοι τουλάχιστον: 1xHDMI ή 1xDVI ή 1xDP 
(να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η 
συνδεσιμότητα με την κάρτα γραφικών του  
προσφερόμενου Η/Υ) 

ΝΑΙ 

  2.35  Ενσωματωμένο ή προσαρτώμενο ηχείο ή ηχεία 
του ιδίου κατασκευαστή, με ρυθμιστικό έντασης 
και έξοδο για ακουστικά (είτε στο ηχείο είτε 
στην οθόνη) 

ΝΑΙ 

   Να διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή 
αντίστοιχα: 

1) Energy Star 
2) EPEAT 

ΝΑΙ 

  2.36  Παρεχόμενα σύνδεσης κεντρικής μονάδας με οθόνη (εικόνα)  ΝΑΙ 
  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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Α/Α Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

2.37  Καλώδια σύνδεσης κεντρικής μονάδας με οθόνη (ήχος)  ΝΑΙ 
  2.38  ρεύματος κεντρικής μονάδας ΝΑΙ 
  2.39  ρεύματος οθόνης ΝΑΙ 
  2.40  δικτύου 1 x UTP cat5e, 3 μέτρων  ΝΑΙ 
    2.41  Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη 

και υποσυστήματα NBD On-Site 
Ανταπόκριση σε κλήσεις για αναφορά/διάγνωση 
βλάβης από ειδικούς σε θέματα hardware & 
software, τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 09:00 έως 17:00. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα 
μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού. 
Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση 
τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, 
καθώς και e-mail. 

≥ 3 έτη 

  

  2.42  Ο προσφέρων θα πρέπει να τεκμηριώσει τη 
δυνατότητά του για την παροχή αυτής της 
εγγύησης. Στην περίπτωση που ο 
κατασκευαστής παρέχει εγγύηση μικρότερη του 
ζητούμενου διαστήματος, είτε να προσφερθούν 
οι συγκεκριμένοι κωδικοί προϊόντων / 
συμβολαίων υπηρεσιών συντήρησης, για την 
κάλυψη του ζητούμενου χρονικού διαστήματος 
των τριών (3) ετών είτε να τεκμηριωθεί ο τρόπος 
και βαθμός παροχής της ζητούμενης εγγύησης 
από τον προσφέροντα. 
Το κόστος της παροχής εγγύησης δεν θα 
κοστολογηθεί χωριστά και θα εμπεριέχεται στο 
κόστος του μηχανήματος. 
Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την ύπαρξη και 
παροχή ανταλλακτικών στην Ελλάδα για τα 
προσφερόμενα είδη για τουλάχιστον πέντε (5) 
έτη. 

ΝΑΙ 

  

 

Α/Α Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

3. Φορητός 
Υπολογιστής 
(Laptop) 

3.1  Ποσότητα 2 (τεμάχια) ΝΑΙ 
  3.2  Επεξεργαστής Μοντέλο επεξεργαστή με ημερομηνία 

κυκλοφορίας (release date) από 
Ιούλιος 2015 ή νεότερη 

ΝΑΙ 

  3.3  Passmark (CPU Benchmarks - 
performance)  

≥ 4.700 
  

3.4  Πυρήνες (cores)  ≥ 2 
  3.5  Βασική Συχνότητα Λειτουργίας 

Επεξεργαστή  
≥ 2.5 GHz 

  

3.6   SmartCache  ≥ 3 MB   

3.7  Μνήμη RAM Προσφερόμενη μνήμη  ≥ 8 GB 
  3.8  Τύπος DDR4 ≥ 2400MHz ή καλύτερη ΝΑΙ 
  3.9  Dimm Slots  2 
  3.10  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 16 GB   

3.11  Σκληρός δίσκος ≥ 256 GB SSD ΝΑΙ 
  3.12  Κάρτα γραφικών HD ή καλύτερη  ΝΑΙ 
  3.13  Οπτικό μέσο DVD-RW ΝΑΙ 
  3.14  Ήχος Ήχος HD, 2 τουλάχιστον ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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Α/Α Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. 

3.15  Κάμερα Κάμερα τουλάχιστον 720p ΝΑΙ   

3.16  Θύρες Τουλάχιστον 3 x USB (εκ των οποίων ≥2 
θα είναι USB 3.0), τουλάχιστον 1 
σύνθετη υποδοχή 
ακουστικών/μικροφώνου,  
τουλάχιστον VGA & HDMI out. 

ΝΑΙ 

  3.17  Υποδοχές 
επέκτασης 

Τουλάχιστον 1 συσκευή ανάγνωσης 
καρτών (SD card reader) 

ΝΑΙ 
  

3.18  Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet (10/100/1000 GbE) ΝΑΙ 
  3.19  Ασύρματη 

Σύνδεση 
Σύνθετος προσαρμογέας που να 
υποστηρίζει τουλάχιστον 802.11ac + 
Bluetooth, Dual Band 2.4 & 5 GHz, 1x1 

ΝΑΙ 

  

3.20  Λειτουργικό 
Σύστημα 

Το κάθε laptop πρέπει να διαθέτει 
προεγκατεστημένο Λειτουργικό 
Σύστημα x64 με ελληνική διεπαφή 
χρήστη, γραφικό περιβάλλον εργασίας, 
τελευταίας σταθερής έκδοσης. Το 
προσφερόμενο Λειτουργικό Σύστημα 
θα πρέπει να είναι συμβατό με την 
υπάρχουσα υποδομή AD (Active 
Directory) του ΙΕΠ. 

ΝΑΙ 

  3.21  Οθόνη Διαγώνιος  ≥ 15,6 " 
  3.22  Τουλάχιστον FHD LED Anti-Glare ΝΑΙ 
  3.23  Ανάλυση  ≥ 1920x1080  
    3.24  Ενεργειακή 

Απόδοση 
Πιστοποίηση ENERGY STAR, EPEAT ΝΑΙ 

  

  3.25  Μπαταρία Ιόντων λιθίου  ≥40WHr   

  3.26  Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα 
τα μέρη και υποσυστήματα NBD On-
Site 
Ανταπόκριση σε κλήσεις για 
αναφορά/διάγνωση βλάβης από 
ειδικούς σε θέματα hardware & 
software, τουλάχιστον κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 
17:00. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα 
μετακινήσεων ή αποστολής 
εξοπλισμού. 
Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη 
την διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω 
τηλεφώνου, fax, καθώς και e-mail. 

≥ 3 έτη 

  

  3.27  Ο προσφέρων θα πρέπει να 
τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για 
την παροχή αυτής της εγγύησης. Στην 
περίπτωση που ο κατασκευαστής 
παρέχει εγγύηση μικρότερη του 
ζητούμενου διαστήματος, είτε να 
προσφερθούν οι συγκεκριμένοι 
κωδικοί προϊόντων / συμβολαίων 
υπηρεσιών συντήρησης, για την 
κάλυψη του ζητούμενου χρονικού 
διαστήματος των τριών (3) ετών είτε 
να τεκμηριωθεί ο τρόπος και βαθμός 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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Α/Α Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

παροχής της ζητούμενης εγγύησης από 
τον προσφέροντα. 
Το κόστος της παροχής εγγύησης δεν 
θα κοστολογηθεί χωριστά και θα 
εμπεριέχεται στο κόστος του 
μηχανήματος. 
Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την 
ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών 
στην Ελλάδα για τα προσφερόμενα 
είδη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

 

A/A Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 
Απαίτηση Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

4. Φωτοτυπικό 4.1  Ποσότητα 2 ΝΑΙ 

  4.2  Τεχνολογία Επιδαπέδιο, Laser, αμεταχείριστο και 
όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

  4.3  Συνολικά 
Προσφερόμενη 
Είσοδος χαρτιού 

≥ 500 φύλλα  ΝΑΙ 

  4.4  Διαστάσεις 
Χαρτιού και 
Χωρητικότητα 
Προσφερόμενων 
Εισόδων 

≥ 1 x 500 σελίδες, A4 
≥ 1 x 500 σελίδες, A3 
Δυνατότητα Εισόδου για μεγέθη Α6-Α5 

ΝΑΙ 

  

4.5  Κύκλος Εργασίας 
Μηνιαίος 
(Μέγιστος) 

≥ 19.000 σελίδες ΝΑΙ 

  

4.6  Βασικές 
Λειτουργίες 

Εκτύπωση, Φωτοαντιγραφή, Σάρωση 
(και αποστολή σε email), Δικτυακή 
Εκτύπωση 

ΝΑΙ 

  4.7  Επιπρόσθετα 
Χαρακτηριστικά 

Εκτύπωση Διπλής Όψης, Σάρωση 
Διπλής Όψης 

ΝΑΙ 

  4.8  Αυτόματος 
Τροφοδότης 
Διπλής Όψης 

100 σελίδων ΝΑΙ 

  

4.9  Ανάλυση 
Εκτύπωσης 

≥ 1,200 x 600 dpi ΝΑΙ 

  4.10  Ανάλυση 
Αντιγραφής 

≥ 600 Χ 600 dpi ΝΑΙ 

  4.11  Ανάλυση 
Σάρωσης 

≥ 600 Χ 600 dpi ΝΑΙ 

  4.12  Επιλογές 
Σάρωσης 

Scan-to-eMail  
Network TWAIN scan 

ΝΑΙ 

  4.13  Χρόνος Πρώτου 
Αντιγράφου σε 
κατάσταση 
αναμονής 

≤ 20 δευτερόλεπτα ΝΑΙ 

  4.14  Ταχύτητα 
Αντιγραφής/Εκτύ
πωσης A4  

≥ 22 ppm ΝΑΙ 

  

4.15  Ταχύτητα 
Αντιγραφής/Εκτύ

≥ 14 ppm ΝΑΙ 
  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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A/A Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 
Απαίτηση Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

πωσης A3 

4.16  Πολλαπλά 
αντίγραφα 
(Μέγιστος 
Επιτρεπόμενος 
Αριθμός 
Αντιγράφων) 

≥ 500 ΝΑΙ 

  4.17  Εστίαση ( 
Zoom)/Κλίµακα 
εστίασης (%) 

≤ 25% έως ≥ 400% ΝΑΙ 

  4.18  Συµβατά 
Λειτουργικά 
Συστήµατα 

Windows VISTA (32/64) 
Windows 7 (32/64) 
Windows 8 (32/64) 
Windows 8.1 (32/64) 
Windows 10 (32/64) 
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) 
Windows Server 2012/2012 R2 (64) 
Macintosh OS X 10.x 
Unix; Linux; 

ΝΑΙ 

  4.19  USB Θύρα Std 2.0 ή καλύτερη ΝΑΙ 

  4.20  Θύρα Δικτύου Std Ethernet ΝΑΙ 

  4.21  Τύπος Σύνδεσης 10/100/1000 Base T Ethernet ΝΑΙ 

  4.22  Ασφάλεια IP Address Filtering, MAC Address 
Filtering 

ΝΑΙ 

  4.23  Page description 
language 

PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), PostScript 3 
(CPSI 3016), XPS 

ΝΑΙ 
  

4.24  Μνήμη ≥ 1.024 MB RAM (HDD επιθυμητός) ΝΑΙ 

  4.25  Κατανάλωση 
Ρεύματος 
Συστήματος 

220–240 V / 50/60 Hz ΝΑΙ 

  4.26  Οθόνη Χειρισμού Οθόνη ΝΑΙ 

  4.27  Πιστοποιητικά  Energy Star ΝΑΙ 

    4.28  Αναλώσιμα Το κάθε φωτοτυπικό να προσφερθεί 
με τόσα γνήσια toner όσα απαιτούνται 
για τη συνολική εκτύπωση 
τουλάχιστον 15.000 σελίδων black 

ΝΑΙ 

  

  4.29  Εγγύηση Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα 
πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση 
του κατασκευαστή τουλάχιστον για 2 
έτη µετά την οριστική παραλαβή του. 
Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται 
εγγράφως. Εκτός εγγύησης γίνεται 
αποδεκτό να µην 
συμπεριλαμβάνονται: Toner, 
Developer, και Drum. Σε περίπτωση 
που δεν γίνεται αναφορά στα Toner, 
Developer, και Drum ή σε οποιαδήποτε 
άλλο τεχνικό εξάρτημα και στη 
διάρκεια του (σε σελίδες), αφορά την 
τακτική του συντήρηση, θεωρείται ότι 
ο προμηθευτής αποδέχεται σιωπηρά 
ότι συμπεριλαμβάνεται στην εγγύηση 
και για απεριόριστο κύκλο εργασίας. 

≥ 2 έτη 

  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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A/A Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 
Απαίτηση Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

Να προσκομιστούν για κάθε 
προσφερόμενο φωτοτυπικό: 

1. δήλωση κατασκευαστή ή 
αντιπροσώπου του πως το 
προσφερόμενο μοντέλο 
βρίσκεται σε παραγωγή τη 
χρονική στιγμή υποβολής της 
προσφοράς και δεν έχει 
ανακοινωθεί παύση της 
παραγωγής του ή κατάσταση End 
Of Life. 

2. δήλωση προσφέροντα πως τα 
μοντέλα που θα προμηθεύσει θα 
είναι καινούργια και 
αμεταχείριστα, ενώ σε 
περίπτωση που στην περίοδο 
παράδοσης ανακοινωθεί παύση 
ή κατάσταση End Of Life, είναι 
υποχρεωμένος να παραδώσει 
μοντέλο αντίστοιχης ή καλύτερης 
τεχνολογίας χωρίς κανένα 
επιπλέον κόστος και αλλαγή 
χρονοδιαγράμματος. 

3. δήλωση προσφέροντα πως θα 
προσκομίσει με την υπογραφή 
της σύμβασης σχετική δήλωση 
της κατασκευάστριας εταιρείας ή 
αντιπροσώπου της ότι θα 
διαθέτει επαρκές απόθεμα 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
του προς προμήθεια προϊόντος, 
για τουλάχιστον δύο (02) έτη από 
την οριστική παραλαβή του 
Έργου. 

 
 
 
 
 
 

A/A Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 
Απαίτηση Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

5. Εκτυπωτής 5.1  Ποσότητα  1 ΝΑΙ 

  5.2  Τεχνολογία 
Εκτύπωσης 

Inkjet  ΝΑΙ 

  5.3  Τύπος εκτύπωσης  Έγχρωμη  ΝΑΙ 

  5.4  Μέγεθος χαρτιού  Τουλάχιστον Α3 ΝΑΙ 

  5.5  Ταχύτητα 
εκτύπωσης 

≥ 15 ppm ISO black (A4) 
≥ 8 ppm ISO colour (A4) 

ΝΑΙ 

  5.6  Μηνιαίος φόρτος 
εργασίας σε  
σελίδες (Duty 
Cycle) 

12.000 Σελ/Μήνα ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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A/A Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 
Απαίτηση Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

5.7  Συνδέσεις 1 x USB 2.0 
1 x  Ethernet 

ΝΑΙ 

  5.8  Αναλώσιμα O εκτυπωτής να προσφερθεί με τόσα 
γνήσια μελάνια όσα απαιτούνται για 
τη συνολική εκτύπωση τουλάχιστον 
2000 σελίδων black και 2000 σελίδων 
color (CMY). 

ΝΑΙ 

  5.9  Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ 

   

A/A Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

6. Μνήμη RAM 6.1  Ποσότητα 4 NAI   

6.2  Μέγεθος 4GB NAI   

6.3  Τεχνολογία DDR3 SDRAM NAI   

6.4  Συχνότητα 
Λειτουργίας 

1600 MHz NAI   

6.5  Modules 1 NAI   

  6.6  Εγγύηση Εφ’ όρου ζωής ΝΑΙ   

7. Λειτουργικό 
Σύστημα 

7.1  Ποσότητα 10 NAI   

7.2  Τύπος Άδειες Αναβάθμισης Windows Vista 
Pro Greek 32bit σε Windows 10 Pro 
Greek 64 bit (Academic) 

NAI   

8. Εξωτερικό 
DVD±RW 

8.1  Ποσότητα 1 NAI   

8.2  Θύρα USB 2.0 ή καλύτερη NAI   

8.3  Συμβατά 
Λειτουργικά 
Συστήματα 

Windows 10, 8, 7, Vista, XP NAI   

8.4  Τύποι μέσων DVD+R & DVD+R(DL)  
DVD-R & DVD-R(DL) 
DVD+RW  
DVD-RW  
CD-R/RW 

NAI   

8.5  Ταχύτητες 
Ανάγνωσης/Εγγρ
αφής DVD-R 

≥ 8x/8x NAI   

8.6  Τοποθέτηση Εξωτερική NAI   

8.7  Βάρος ≤ 300gr NAI   

  8.8  Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ   

9. Εσωτερικό 
DVD±RW (για 
Desktop) 

9.1  Ποσότητα 5 NAI   

9.2  Μέγεθος 5.25' NAI   

9.3  Τύπος Σύνδεσης SATA NAI   

9.4  Τύποι μέσων DVD+R & DVD+R(DL 
DVD-R & DVD-R(DL) 
DVD+RW 
DVD-RW 
DVD-RAM 
CD-R/RW 

NAI   

9.5  Ταχύτητες 
Ανάγνωσης/Εγγρ
αφής DVD-R 

≥ 16x/24x NAI   

9.6  Τοποθέτηση Εσωτερική NAI   

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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A/A Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

9.7  Συμβατά 
Λειτουργικά 
Συστήματα 

Windows 10, 8, 7, Vista, XP NAI   

  9.8  Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ   

10. USB Στικάκια 10.1  Ποσότητα 30 NAI   

10.2  Χωρητικότητα Τουλάχιστον 32 GB NAI   

  10.3   Σύνδεση USB 3.0 NAI   

  10.4  Εγγύηση Τουλάχιστον 5 έτη ΝΑΙ   

11. Κάρτες 
Μνήμης 
microSD 

11.1  Ποσότητα 5 NAI   

11.2  Χωρητικότητα Τουλάχιστον 16 GB NAI   

11.3  Speed Class Τουλάχιστον Class 10 UHS-I ΝΑΙ   

11.4  Ταχύτητα 
Ανάγνωσης 

90MB/s ΝΑΙ   

11.5  Τύπος αντάπτορα MicroSD σε SD / SD Card ΝΑΙ   

  11.6  Εγγύηση Εφ’ όρου ζωής ΝΑΙ   

12. Σκληροί 
Δίσκοι SSD 

12.1  Ποσότητα 2 NAI   

12.2  Χωρητικότητα Τουλάχιστον 500 GB NAI   

12.3  Μέγιστη 
Ταχύτητα 
Ανάγνωσης 

≥ 545 MB/Sec NAI   

12.4  Μέγιστη 
Ταχύτητα 
Εγγραφής 

≥ 525 MB/Sec NAI   

12.5  IOPS Read ≥ 100000 NAI   

12.6  IOPS Write ≥ 80000 NAI   

12.7   Σύνδεση SATA III 6 Gb/s NAI   

  12.8  Εγγύηση Τουλάχιστον 5 έτη ΝΑΙ   

13. Φορητός 
Εξωτερικός 
Σκληρός 
Δίσκος 

13.1  Ποσότητα 1 NAI   

13.2  Χωρητικότητα 2 ΤΒ NAI   

13.3  Μέγεθος Δίσκου 2.5" NAI   

13.4  Σύνδεση USB 3.0 NAI   

  13.5  Εγγύηση Τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

14. Bluetooth 
Ασύρματα 
Ποντίκια 

14.1  Ποσότητα 2 NAI   

14.2  Τύπος Optical NAI   

14.3  Συνδεσιμότητα Ασύρματο NAI   

14.4  Σύνδεση Bluetooth, USB NAI   

  14.5  Εγγύηση Τουλάχιστον 3 έτη ΝΑΙ   

15. Ασύρματα 
Ποντίκια 

15.1  Ποσότητα 2 NAI   

15.2  Τύπος Laser NAI   

15.3  Συνδεσιμότητα Ασύρματο NAI   

15.4  Γενικά 
Χαρακτηριστικά 

Άνεση για αριστερόχειρες ΝΑΙ   

  15.5  Εγγύηση Τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

 

A/A Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

16. Οθόνες 16.1 Ποσότητα 4 NAI   

16.2 Διαγώνιος, 
αναλογία 
διαστάσεων 

≥21 ίντσες, 16:9 ή 16:10 NAI   

16.3 Ανάλυση ≥1920x1080 pixel NAI   

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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A/A Είδος  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

16.4 Χρόνος 
απόκρισης 

≤8 ms NAI   

16.5 Φωτεινότητα ≥250cd NAI   

  16.6 Γωνίες θέασης ≥170ο  οριζόντια, ≥160ο  κατακόρυφα ΝΑΙ   

  16.7 Είσοδοι Τουλάχιστον : 1xHDMI και επιπλέον 
1xDVI και/ή VGA 
(Οι οθόνες να συνοδεύονται από 
αντίστοιχο καλώδιο DVI ή VGA) 

ΝΑΙ   

 

A/A Είδος  Περιγραφή Ποσότητα ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

17. Προσαρμογείς 
/Καλώδια 

17.1 DVI-A male to VGA Female Adapter  10   

17.2 USB Mini Male angled to USB 2.0-A Female Cable 5   

17.3 SATA-IDE-2 Bi-Directional SATA/IDE Converter 2   

17.4 Adapter cable for 2.5'' SATA SSD/HDD TO USB 3.0 2   

17.5 USB TO PS/2 Converter Cable 5   

 

A/A Είδος  Περιγραφή Ποσότητα ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

18. DVD 18.1 DVD+R  4.7 GB, Συσκευασία 50 τεμαχίων 1  

18.2 DVD+R Double Layer 8.5 GB,  Συσκευασία 10 τεμαχίων 3  

18.3 DVD Rewritable 4.7 GB 30  

 

A/A Είδος  Εκτυπωτής Περιγραφή Τύπος Ποσότητα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟ / ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

19. Toner-Drum 19.1 Εκτυπωτής 
Lexmark 
MS310DN Drum 50F0Z00 2 

  

19.2 Εκτυπωτής 
Lexmark 
MS415DN 

Toner 50F2X00 6   

19.3 
Drum 50F0Z00 4 

  

19.4 Εκτυπωτής 
Lexmark E352 Toner 352H11E 4 

  

 
 

 

  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

  

ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

    ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                      Αθήνα,  __ . __ . 2017 

                      Αρ. Πρωτ.: ___________ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

 

Στην Αθήνα, σήμερα  ___ . ___ .  2017, ημέρα  ____________,  μεταξύ : 

 

α) αφενός του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα (επί της οδού: Αν. Τσόχα 36, 

Τ.Κ. 11 521, Αμπελόκηποι), με ΑΦΜ 997876008 της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, εκπροσωπούμενου νόμιμα από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθηγητή Δρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΟΥΖΕΛΗ (υπ’ αριθ. 185705/Γ1/18.11.2015 Υ.Α. - ΦΕΚ 

843/20.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. σε συνδυασμό με υπ’ αριθ. 192182/Γ1/26.11.2015 Υ.Α. - ΦΕΚ 872/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30.11.2015) 

αποκαλούμενο στη συνέχεια «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Ι.Ε.Π.» 

 

και 

 

β) αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία 

__________________________________________________________________ που εδρεύει στ__  

_______________________  , επί της οδού  ___________________________ ,      με Α.Φ.Μ. 

_________________________ ,     Δ.Ο.Υ. ______________________ (αποκαλούμενη στη συνέχεια o Ανάδοχος) και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ____  ______________________________________  , 

Ιδιότητα   ________________________ , με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας _______________________  

 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ





ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά 
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συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

 

Τις διατάξεις οι οποίες ορίζονται στην Προκήρυξη του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού και Αναλωσίμων» , και συμπληρωματικά: 

i) Τα υπ’ αριθ.  ___________________________________________________ Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 

ii) Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ____________________________________________________ Αποφάσεις Έγκρισης των άνωθεν 

Πρακτικών.  

iii) Την υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . ___ Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., Πρόσκληση της εταιρίας 

_________________________________________, προκειμένου να προσκομίσει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

iv) Τον υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . ___  Σφραγισμένο Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, που κατέθεσε η 

εταιρεία _______________________________________________________________ . 

v) Την υπ’ αρ. πρωτ _____ / __ . __ . ___ Απόφαση Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης του Αποτελέσματος του σχετικού 

διαγωνισμού προς την εταιρεία _____________________________________________________. 

vi) Την προσφορά του Αναδόχου υπ’ αρ. πρωτ. ____ / __ . __ . ___ . 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα Α’ της σχετικής πρόσκλησης. 

Από την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Υποέργο 1 καλύπτεται η προμήθεια των 

ακολούθων ειδών: 

Α/Α Είδος Ποσότητα 

1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 8 

2. Φωτοτυπικό 2 

 
Από την Πράξη «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», Υποέργο 1 

καλύπτεται η προμήθεια των ακολούθων ειδών: 

Α/Α Είδος Ποσότητα 

1. Rack Mounted Server 1 

2. Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 2 

3. Εκτυπωτής 1 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ





ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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Α/Α Είδος Ποσότητα 

4. Μνήμη RAM 4 

5. Λειτουργικό Σύστημα 10 

6. Εξωτερικό DVD±RW 1 

7. Εσωτερικό DVD±RW (για Desktop) 5 

8. USB Στικάκια 30 

9. Κάρτες Μνήμης microSD 5 

10. Σκληροί Δίσκοι SSD 2 

11. Φορητός Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 1 

12. Bluetooth Ασύρματα Ποντίκια 2 

13. Ασύρματα Ποντίκια 2 

14. Οθόνες 4 

 

A/A Είδος  Περιγραφή Ποσότητα 

15. Προσαρμογείς 
/Καλώδια 

15.1 DVI-A male to VGA Female Adapter  10 

15.2 USB Mini Male angled to USB 2.0-A Female 
Cable 

5 

15.3 SATA-IDE-2 Bi-Directional SATA/IDE Converter 2 

15.4 Adapter cable for 2.5'' SATA SSD/HDD TO USB 
3.0 

2 

15.5 USB TO PS/2 Converter Cable 5 

 

A/A Είδος  Περιγραφή Ποσότητα 

16. DVD 16.1 DVD+R  4.7 GB, Συσκευασία 50 τεμαχίων 1 

16.2 DVD+R Double Layer 8.5 GB,  Συσκευασία 10 
τεμαχίων 

3 

16.3 DVD Rewritable 4.7 GB 30 

 

A/A Είδος  Εκτυπωτής Περιγραφή Τύπος Ποσότητα 

17. Toner-Drum 17.1 Εκτυπωτής Lexmark 
MS310DN Drum 50F0Z00 2 

17.2 Εκτυπωτής Lexmark 
MS415DN 

Toner 50F2X00 6 

17.3 Drum 50F0Z00 4 

17.4 Εκτυπωτής Lexmark 
E352 Toner 352H11E 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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Υποέργο 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 

 

       

43 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, και για 20 ημέρες, ήτοι έως 

…………………………… (όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί το αργότερο σε αυτό το χρονικό διάστημα). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται πως θα υλοποιήσει την Σύμβαση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . ____ 

Προσφορά του και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Προκήρυξη του διαγωνισμού και την 

παρούσα. 

Σε περίπτωση που διενεργηθεί πάσης φύσεως έλεγχος στις Πράξεις στο πλαίσιο των οποίων διενεργείται ο παρών 

διαγωνισμός από τα αρμόδια κοινοτικά ή εθνικά όργανα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί και να 

παρέχει κάθε απαιτούμενο στοιχείο ή έγγραφο στα εν λόγω όργανα, καθώς και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 

Ι.Ε.Π.  σε περίπτωση που αυτές προκύψουν από το πόρισμα του σχετικού ελέγχου. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με κάθε απαίτηση ή υπόδειξη του Ι.Ε.Π.   κατά την εκτέλεση 

του έργου του, στο πλαίσιο της τήρησης των κανονισμών δημοσιότητας που διέπουν την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Σ.Π.Α.  

Όλα τα παραδοτέα που θα αποκτηθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης του Διαγωνισμού, θα αποτελούν 

αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα χρησιμοποιεί.  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος ΔΕΝ αποκαλύπτει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Διαγωνισμού, ούτε κοινοποιεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά 

ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της υλοποίησης του Διαγωνισμού στην εμπειρία του, ούτε 

να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, από τον Ανάδοχο θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής - Ι.Ε.Π., επί της 

οδού Τσόχα 36, Αμπελόκηποι-115 21, ΑΘΗΝΑ, σε όροφο και χώρο που θα υποδείξει το ΙΕΠ.  

Ο Ανάδοχος καλείται να έχει ολοκληρώσει την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών πλήρως και προσηκόντως, το 

αργότερο έως και …………… και ώρα 13:00 (έως και 20 ημέρες από την υπογραφή της παρούσης). 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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Υποέργο 1 της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με MIS 5001259 & 
Υποέργο 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 

 

       

44 

Το έργο του Αναδόχου ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή, του υπό προμήθεια υλικού, με έκδοση σχετικής 

απόφασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του ΙΕΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής σύμφωνα με το Άρθρο 20 της 

προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού. Θα εκδοθούν τα απαιτούμενα παραστατικά για την πληρωμή του Αναδόχου. 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται εφ΄ άπαξ με την προσήκουσα εκτέλεση και παραλαβή των 

παραδοτέων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού. 

Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις φόρος, ο οποίος θα 

αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει 

σχετική βεβαίωση. 

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 

ύψους 0,06 %, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 

(ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΙΜΗΜΑ 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

………………………….……………………………………………………………….….. (………………………..……………………....€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος (24%) Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 

………………………..…………………………..……………………………………….. (……………..………………………………..…€) άνευ Φ.Π.Α. 

Ειδικότερα: α) το συμβατικό τίμημα για την προμήθεια των ειδών (όπως αναφέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 12 της 

σχετικής προκήρυξης) τα οποία αφορούν και καλύπτονται από το Υποέργο 1 της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259, ανέρχεται στο ποσό των 

………………………….……………………………………………………………….….. (………………………..……………………....€) 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος (24%) Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 

………………………..…………………………..……………………………………….. (……………..………………………………..…€) άνευ Φ.Π.Α. και β) 

το συμβατικό τίμημα για την προμήθεια των ειδών (όπως αναφέρονται στους Πίνακες 2,3,4,5 του άρθρου 12 της 

σχετικής προκήρυξης) τα οποία αφορούν και καλύπτονται από το Υποέργο 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313, ανέρχεται στο ποσό των 

………………………….……………………………………………………………….….. (………………………..……………………....€) συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος (24%) Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των ………………………..…………………………..……………………………………….. 

(……………..………………………………..…€) άνευ Φ.Π.Α. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 

Πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του Αναδόχου, 

όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και 

από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως  φορολογικών και 

άλλων  επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η 

αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο, όσα 

ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην 

ανωτέρω παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Ι.Ε.Π. τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 

όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.                           
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Κατά την υπογραφή της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ……………………..…… Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ……………………………………………………………………………………… , ίσο με το 5% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, αφότου προηγηθεί έγγραφο αίτημα του Αναδόχου προς την 

Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον συμφωνήσουν προς  τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να  τροποποιείται η σύμβαση, 

ύστερα από  γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Σε κάθε 

περίπτωση, η οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης που δύναται να επέλθει, θα εξασφαλίζει την εκτέλεση του έργου 

όπως αυτό προδιαγράφεται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον 

Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τις υποχρεώσεις του με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 

 Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 

 Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας 

του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών 

του στοιχείων, 

 Εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του, 

 Εκδοθεί οριστική (τελεσίδικη) απόφαση κατά του Αναδόχου για τα αδικήματα του Άρθρου 73 παρ.1, του ν. 

4412/2016. 

 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης, οπότε τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση 

της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του 

που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και 

εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή 

μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά 

ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και Συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αρχείο, υλικό  ή αγαθό που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Έργο και 

ευρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και Συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των μέχρι τότε υποβληθέντων 

παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον 

Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν 

στο έργο και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων 

των εξόδων για τη διαδικασία λύσης και διαιτησίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι 

του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία τού μέρους τού Έργου που δεν μπορεί, λόγω 

πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δικονομικό και Ουσιαστικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ 

αφορμής αυτή θα επιλύεται από τα καθ'  ύληv αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

Στην παρούσα Σύμβαση ισχύουν ως έχουν όλα τα άρθρα της σχετικής Προκήρυξης. 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (05) 

πρωτότυπα αντίτυπα. Εξ αυτών, τα τέσσερα (04) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και το άλλο (πέμπτο) έλαβε ο 

Ανάδοχος.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ





ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς: …………………………. 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμό ............... για ευρώ ………………. 

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

διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. Α.Φ.Μ…….. οδός …………. αριθμός 

… ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... Α.Φ.Μ…………οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. Α.Φ.Μ…………οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. Α.Φ.Μ…………οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των τριακοσίων σαράντα 

ενός ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (341,58€), για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του Ι.Ε.Π. για εκτέλεση 

του Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων», συνολικής αξίας διαγωνισμού δεκαεπτά 

χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (17.079,06€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμό 04/2017 Διακήρυξή σας, με ημερομηνία Διενέργειας 03.10.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η παρούσα 

εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις. 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και 

ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον  κατά ένα (1) μήνα του χρόνου 

ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

(ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης: ………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης:……………………………………. 

Προς: Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν ……………………………………….  για € (ΕΥΡΩ) …………………………………………….. 

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

διηζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας/φορέα : της Εταιρίας/φορέα …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών/Φορέων 

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

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

…… 

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

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των Ευρώ ............................................................................................................., για την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης συνολικής αξίας 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…......., που αφορά στον 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων». 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας. 

Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα τρΙων (3) τουλάχιστον μηνών μετά την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης ή μέχρις 

ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

 
 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [54730] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Α. ΤΣΟΧΑ 36, ΑΘΗΝΑ, 11521] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κωνσταντίνα Σαββοπούλου, Κωνσταντίνος Λειβαδίτης] 
- Τηλέφωνο: [213 133 5355] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [proceeb@iep.edu.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.iep.edu.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[«Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων» των Πράξεων «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259 & «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………………] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία 
ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να 
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 
τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση 
της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή 
εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

[] Ναι [] Όχι 
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αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ





ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά 

Υποέργο 1 της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με MIS 5001259 & 
Υποέργο 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 

 

       

64 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

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

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

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

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά 
(ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και 
συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxxxiv, αναφέρετε για 
το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxxxv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xxxvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxviii. 

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

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

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 

αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 

θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 

...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών 

κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν 

ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 

παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν 

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xxxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν 

λόγω πρόσβαση.  

ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ
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