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 Αρ. Πρωτ. 11298 

 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 08/2018 

 

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων» 

 

Στο πλαίσιο των Πράξεων 

«Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με MIS 5001036 

και 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 

που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και από Εθνικούς 

Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020 και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

 

 

 

CPV: 

30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 

30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 
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Προϋπολογισμός ανά τμήμα 

Τμήμα Περιγραφή 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 24% (€) Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ (€) 

Τμήμα Α Αναλώσιμα 2.016,13 483,87 2.500,00 

Τμήμα Β Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 13.010,65 3.122,55 16.133,20 

Τμήμα Γ  Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 900,00 216,00 1.116,00 

Τμήμα Δ Λογισμικό 137,10 32,90 170,00 

Τμήμα Ε Επεξεργαστής Εξυπηρετητή 1.100,00 264,00 1.364,00 

Σύνολο 17.163,88 4.119,32 21.283,20 

 

Κριτήριο Ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 18.10.2018, ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 19.10.2018, ώρα 10:00 
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Άρθρο 1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ’ αρ. 185705/Γ1/18.11.2015 (ΦΕΚ 843/τ. ΥΟΔΔ./20.11.2015). απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παύση του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέου». 

3. Την υπ’ αρ. 192182/Γ1/26.11.2015 (ΦΕΚ 872/τ.ΥΟΔΔ/30.11.2015) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παύση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορισμός νέων», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 

894/τ.ΥΟΔΔ/07.12.2015 και όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2157/Γ1/11.01.2016 (ΦΕΚ 

15/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2016) και 226403/Γ1/21.12.2017 (ΦΕΚ 13/τ.ΥΟΔΔ/16.01.2018) αποφάσεις. 

4. 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)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. 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». 

6. 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. 

7. 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». 

8.  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». 

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

Αξίας». 

10. 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. 

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

έγγραφα και στοιχεία». 
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12. 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». 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8754/04.07.2016 (ΑΔΑ: 7ΩΦΓ4653Ο7-Κ32) Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο 

«Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» και MIS 5001036 στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ’ αρ. πρωτ. 13134/14.07.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΕΟ465ΧΙ8-ΨΒ5). 

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5230/04-08-2017 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με MIS 5001036 και όπως ισχύει. 

15. Ότι η δαπάνη 4.919,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 

2016ΣΕ34510047 και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) Ε3451 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού 

εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ». 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12874/04.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΞΝ8465ΧΙ8-ΠΓΤ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» και MIS 5008057 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020. 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 518/24.01.2018 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές 

ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών 

σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 και όπως ισχύει. 

18. Ότι η δαπάνη 1.364,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 

2017ΣΕ34510016 και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) Ε3451 από την οποία χρηματοδοτείται η Πράξη «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας». 

19. Τα εγκεκριμένα Τ.Δ.Υ. των ανωτέρω Πράξεων. 

20. Το από 24.09.2018 ηλεκτρονικό έγγραφο της Υπεύθυνης της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη 

σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με (MIS) 5001036, για προμήθεια τεχνολογικού, ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και λογογράφου για την υποστήριξη της υλοποίησης της ως άνω Πράξης. 

21. Το από 19.09.2018 ηλεκτρονικό έγγραφο του Υπεύθυνου της Πράξης Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, για προμήθεια 

επεξεργαστή εξυπηρετητή για την υποστήριξη της υλοποίησης της ως άνω Πράξης. 

22. Το από 19.09.2018 ηλεκτρονικό έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης περί 

σύμφωνης γνώμης επί των  τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού προδιαγραφών για τα μελάνια και 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

23. Την υπ’ αριθ. πρωτ 11207/01.10.2018 (Πράξη 44/27.09.2018, ΑΔΑ: Ψ6Ω5ΟΞΛΔ-0ΨΓ) Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί Εγκρίσεως Διενέργειας του 

παρόντος Διαγωνισμού. 

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11265/02.10.2018 (ΑΔΑ: ΨΗ1ΥΟΞΛΔ-ΙΗΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τη 

δέσμευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #12.500,00€# για την πληρωμή 
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ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Προϋπολογισμού του 

Ι.Ε.Π. του οικονομικού έτους 2018, του λογαριασμού 14 «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» για την κάλυψη 

δαπανών προμήθειας σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με οθόνη. 

25. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11266/02.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΔΠΟΞΛΔ-ΜΑΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τη 

δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #2.500,00€# για την πληρωμή ισόποσης 

δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Προϋπολογισμού του Ι.Ε.Π. του 

οικονομικού έτους 2018, του λογαριασμού 64.08 «Υλικά άμεσης ανάλωσης» για την κάλυψη δαπανών 

προμήθειας αναλωσίμων (toner για εκτυπωτές/φωτοτυπικά). 

26. Την αναγκαιότητα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για Προμήθεια Αναλωσίμων, Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

 

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 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων». 

 

Άρθρο 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Noμικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 

Κεντρικής Κυβέρνησης). 

 

Άρθρο 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. 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 και τον τακτικό προϋπολογισμό.  

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV):  30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες, 

30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.163,88€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

5. Η σύμβαση για κάθε τμήμα θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής 
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Άρθρο 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

http://www.iep.edu.gr  Έργα  Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί 

 

Άρθρο 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  5.1 Φυσικό αντικείμενο - Παραδοτέα 

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  επιλογή  Αναδόχου/-ων  για  την  προμήθεια αναλωσίμων, 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσας.  

 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα 

διακήρυξη, στα κάτωθι τμήματα: 

 

Τμήμα Α: «Αναλώσιμα» 

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Α είναι η προμήθεια αναλωσίμων όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα:  

ΑΑ Μοντέλο Εκτυπωτή Είδος Αναλώσιμου Ποσότητα 

1 Lexmark MS-810dn/MS-812dn Toner (Black) ≥5.000 σελίδων 9 

2 Lexmark MX-310dn Toner (Black) ≥5.000 σελίδων 2 

3 Lexmark MS-415dn Toner (Black) ≥5.000 σελίδων 3 

4 Toshiba e-Studio 2508A (Black) Toner (Black) ≥40.000 σελίδων 2 

 

Τμήμα Β: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»  

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος  Β «Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» είναι η προμήθεια του κάτωθι 

εξοπλισμού:  

 Σταθεροί υπολογιστές, τεμ. 18 

 Οθόνες, τεμ. 18  

 Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής (desktop) Τύπου 1, τεμ. 2    

 Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής (desktop) Τύπου 2, τεμ. 1    

 Οθόνη, τεμ. 3    

 Φορητός Υπολογιστής (Laptop), τεμ. 1    

σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αποτυπώνονται στους πίνακες του Παραρτήματος Α της παρούσας.
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Τμήμα Γ: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»  

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Γ «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» είναι η προμήθεια του κάτωθι 

εξοπλισμού: 

 Εκτυπωτής, τεμ. 1   

 Εξωτερική μνήμη, τεμ. 3 

 Ψηφιακή συσκευή τηλεφώνου, τεμ. 1 

 σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αποτυπώνονται στους πίνακες του Παραρτήματος Α της παρούσας.  

 

Τμήμα Δ: «Λογογράφος»  

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Δ «Λογογράφος» είναι η προμήθεια λογισμικού αναγνώρισης  φωνής 

και μετατροπής σε ηλεκτρονικό κείμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές αποτυπώνονται στον 

πίνακα του Παραρτήματος Α της παρούσας.  

 

Τμήμα Ε: «Επεξεργαστής Εξυπηρετητή»  

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Ε «Επεξεργαστής Εξυπηρετητή» είναι η προμήθεια επεξεργαστή 

εξυπηρετητή συμβατό με τον εξυπηρετητή Dell PowerEdge R320 (SN 3SMVT72) σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α της παρούσας.  

 

Παραδοτέα – Παραλαβή: 

Για την εκτέλεση κάθε τμήματος ο/η Ανάδοχος καλείται να παραδώσει το σύνολο των παραδοτέων όπως 

περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. 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. 

 

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε έναν ή περισσότερους αναδόχους. 

Στην περίπτωση που ανάδοχος αναλάβει περισσότερα του ενός ή όλα τα τμήματα, η πληρωμή θα γίνει μετά 

την προσήκουσα εκτέλεση όλων των τμημάτων και μόνον.   

 

5.3. Τίμημα - Τρόπος Πληρωμής  

5.3.1 Τίμημα 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται έως του ποσού των δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν εξήντα 

τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (17.163,88€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι είκοσι μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία 

ευρώ και είκοσι λεπτά (21.283,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής: 
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Τμήμα Περιγραφή 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 24% (€) Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ (€) 

Τμήμα Α Αναλώσιμα 2.016,13 483,87 2.500,00 

Τμήμα Β Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 13.010,65 3.122,55 16.133,20 

Τμήμα Γ  Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 900,00 216,00 1.116,00 

Τμήμα Δ Λογισμικό 137,10 32,90 170,00 

Τμήμα Ε Επεξεργαστής Εξυπηρετητή 1.100,00 264,00 1.364,00 

Σύνολο 17.163,88 4.119,32 21.283,20 

 

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/των Αναδόχου/-ων, οι αμοιβές των 

συνεργατών/-άτιδων του/των Αναδόχου/-ων, 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. 

Η περιγραφόμενη προμήθεια χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και 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. 

 

(MIS/Πράξη/) Χρηματοδότηση Προϋπολογι
σμός χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

Προϋπολογι
σμός με 
ΦΠΑ (€) 

5008057/ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας»/ Υποέργο 1/ 2017ΣΕ34510016 – Τμήμα Ε 
1.100,00 264,00 1.364,00 

5001036/ «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης 

δράσεων ΠΕΣ» / Υποέργο 1/ 2016ΣΕ34510047 – Τμήματα Β, Γ, και Δ  

3.967,10 952,10 4.919,20 

ΙΕΠ/Τακτικός Προϋπολογισμός – Τμήματα Α και Β 12.096,78 2.903,22 15.000,00 

Σύνολο 17.163,88 4.119,32 21.283,20 

 

5.3.2 Τρόπος πληρωμής:  

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει εφάπαξ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του/των Αναδόχου/-ων, με 

την προϋπόθεση της πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης του συνόλου του αντικειμένου της ανάθεσης όπως 

αυτό καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε 

άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 

200 παρ.6 του Ν.4412/16). 
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5.4 Διάρκεια Υλοποίησης Έργου 

Η Διάρκεια της έργου για κάθε τμήμα, θα άρχεται από την ημερομηνία της ανάθεσης και ανάρτησης της στο 

ΚΗΜΔΗΣ και θα ισχύει για σαράντα (45) ημέρες (όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί το 

αργότερο έως είκοσι (20) ημέρες από την ανάθεση – έως σαράντα πέντε (45) ημέρες από την αρχή της 

ανάθεσης για την οριστική παραλαβή)). Σε περίπτωση που το ποσό της Ανάθεσης (στο σύνολο  πολλαπλών 

τμημάτων) είναι άνω των 2.500,00€ θα υπογραφεί σχετική σύμβαση.  

 

Άρθρο 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με συνάφεια στο προκηρυσσόμενο έργο. 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 αδιαιρέτως 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/-τρια ο/η οποίος/-α πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, 

με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. και εγκρίνεται με απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής. 
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Άρθρο 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο/Η προσφέρων/προσφέρουσα υποχρεούται να δηλώσει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας 

ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά 

κατανομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα του, προκειμένου για φυσικά 

πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ή στο εμπορικό μητρώο που τηρείται στη 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

 

Άρθρο 8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων/-

ουσα, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του/της (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 

σε ένα από τα μέλη του/της (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

8.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του/της αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
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για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους/στις νόμιμους/-ες εκπροσώπους τους.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση. 

8.2. Όταν ο/η προσφέρων/-ουσα: 

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του/της όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος/-η  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν 

η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο/η προσφέρων/-ουσα έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του/της όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο/η προσφέρων/-ουσα είναι Έλληνας/-ίδα πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του/της στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του/της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

β) Δεν αποκλείεται ο/η προσφέρων/-ουσα, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του/της είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος/-η σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  
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8.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων/-ουσα σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ (παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016).   

(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

8.4 Εάν ο/η προσφέρων/-ουσα έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της 

παρούσας,  

8.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 

τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  
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Άρθρο 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, ύστερα από κανονική 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18.10.2018 και ώρα 15:00. 

9.2 Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Γραμματεία του ΙΕΠ, 7ος όροφος μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, επί 

ποινή αποκλεισμού, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη 

στοιχεία του/της προσφέροντα/-ουσας ήτοι: 

 

«Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και 

η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την: 

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων» 

Η προσφορά υποβάλλεται για το/τα τμήμα/τμήματα………………………………….. 

Για το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων  

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 18.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 19.10.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στο χώρο του Ι.Ε.Π. 

«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/της 

προσφέροντα/-ουσας. 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/στην προσφέροντα/-ουσα.  

 

9.3 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 19.10.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στο χώρο του 

Ι.Ε.Π. 

 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Εφόσον έχουν ζητηθεί έως και έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι 

αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους/τις προσφέροντες/-ουσες συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τον διαγωνισμό το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για 

την παραλαβή των προσφορών. 

 

Άρθρο 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές και τα άλλα στοιχεία που τη συνοδεύουν κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ενιαίο 
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σφραγισμένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να 

εμπεριέχονται τα ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις: 

α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπως 

ορίζονται στην παρ. 11.1 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλει προσφορά ο/η προσφέρων/-

ρουσα με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα ….» στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τα 

προσφερόμενα αγαθά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αναφέρονται στην 

παρ. 11.2. Στο φάκελο θα υπάρχει και ένα (1) αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς (για κάθε τμήμα) σε 

ηλεκτρονική μορφή (μη επανεγγράψιμο CD ή DVD).  

Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι 

σφραγισμένοι υποφάκελοι τεχνικής προσφοράς για κάθε τμήμα. 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (επί ποινή αποκλεισμού) για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλει 

προσφορά ο/η προσφέρων/-ρουσα με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα ….» η οποία θα 

περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 11.3. Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία 

υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι οικονομικής προσφοράς για 

κάθε τμήμα. 

 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους/τις ίδιους/-ες τους/τις προσφέροντες/-ουσες ή τους/τις 

νόμιμους/-ες εκπροσώπους τους.  

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 

11.1  Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Περιέχει τα κάτωθι στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία:  

1. επί ποινή αποκλεισμού, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή ως επισυναπτόμενο έγγραφο της, παρούσας 

Διακήρυξης στη διεύθυνση www.iep.edu.gr, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν.1599/1986. Στην περίπτωση που ο/η προσφέρων/-ουσα είναι Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. το ΤΕΥΔ 

πρέπει να υποβληθεί από τους/τις διαχειριστές/-ίστριες. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ΤΕΥΔ υποβάλλεται 

από το/τη νόμιμο/-η εκπρόσωπο. 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του/της προσφέροντος/-ουσας ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου: Απόφαση του Δ.Σ. ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συμμετέχοντος/-
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ουσας στο διαγωνισμό, για την έγκριση συμμετοχής του/της στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του/της 

νόμιμου/-ης εκπροσώπου του/της διαγωνιζόμενου/-ης, και τον ορισμό Αντικλήτου. 

 

Το Τμήμα/ Τμήματα για τις οποίες θα υποβληθεί προσφορά θα αναφερθούν στο ΤΕΥΔ του παραρτήματος  

«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) της παρούσας διακήρυξης, Μέρος II: Πληροφορίες 

σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε 

φορέα – μέλος της ένωσης. 

    

11.2 Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τα στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς για κάθε τμήμα, χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό 

Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης καθώς και για τη δέσμευση του/της 

προσφέροντα/-ουσας για τις προσφερόμενες προμήθειες/υπηρεσίες.  

 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά 

αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο/Η Υποψήφιος/-α Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά 

Φυλλάδια και Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο/η ίδιος/-α επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την 

Προσφορά του/της. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αποκλείονται από 

τον διαγωνισμό. 

 

Για τη συμπλήρωση των πινάκων τεχνικών προδιαγραφών ισχύουν τα κάτωθι:  

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

απαιτείται στη αντίστοιχη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» ή «ΤΕΜΑΧΙΑ». 

 Όπου αναφέρεται η στήλη «Παραπομπή», καταγράφεται 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 «Γνήσιο/Ισοδύναμο» αναφέρεται το αντίστοιχο λεκτικό. 

 Τα Τεχνικά Φυλλάδια Κατασκευαστών να είναι αριθμημένα 

 

Τμήμα Α: «Αναλώσιμα» 

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Α» θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο τον  κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης: 
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Πίνακας Α1.Τεχνική Προσφορά: Αναλώσιμα 
 

Α/Α Μοντέλο Εκτυπωτή Είδος Αναλώσιμου Τεμάχια  Απάντηση 
Γνήσιο ή 

Ισοδύναμο 

1 Lexmark MS-810dn/MS-812dn Toner (Black) ≥5.000 σελίδων 9    

2 Lexmark MX-310dn Toner (Black) ≥5.000 σελίδων 2    

3 Lexmark MS-415dn Toner (Black) ≥5.000 σελίδων 3    

4 
Toshiba e-Studio 2508A 

(Black) 

Toner (Black) ≥40.000 σελίδων 2 
   

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για Toner-Drum 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

1. Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας-αυθεντικά εργοστασιακά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των 

μηχανημάτων (original) ή ισοδύναμα (συμβατά ή νόμιμα ανακατασκευασμένα). 

2. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.  

3. Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED).   

4. Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα(συμβατά ή ανακατασκευασμένα) TONER τότε απαιτείται 

έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή για τον αριθμό των σελίδων που τυπώνει το αναλώσιμο βάσει 

ISO/IEC 19752 ή ISO/IEC 19798 (τα συγκεκριμένα πρότυπα πιστοποιούν τον αριθμό των σελίδων που 

εκτυπώνει ένα αναλώσιμο). Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του συμβατού ή 

ανακατασκευασμένου, πρέπει να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου αυθεντικού 

εργοστασιακά (original) υλικού του κατασκευαστή.  

5. Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατασκευασμένα TONER, τότε απαιτείται έγγραφη βεβαίωση, αυτού 

που έχει πραγματοποιήσει την συνολική διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ηλεκτρονικού και 

μηχανολογικού ελέγχου, αντικατάστασης όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, εσωτερικό καθάρισμα από 

τα υπολείμματα παλιού γραφίτη, επαναγέμιση με αποφόρτιση από το στατικό ηλεκτρισμό του TONER και 

επανασυναρμολόγησής του, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN33870 και DIN33871 για laser και inkjet 

αντίστοιχα. Τα προϊόντα θα φέρουν στην συσκευασία τους σχετική ένδειξη και οι βεβαιώσεις θα πρέπει να 

προσκομιστούν με την τεχνική προσφορά.  

6. Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα TONER (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) τότε απαιτείται, επί 

ποινή αποκλεισμού, έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή 

ισοδύναμη ή ανώτερη, και ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος). 

Συνημμένα, απαιτείται επίσης να προσκομιστούν επικυρωμένα, κατά το νόμο, αντίγραφα των εν λόγω 

πιστοποιήσεων. 

7. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η 

συμβατότητα τύπου-μοντέλου / ο τύπος του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται και β) η ημερομηνία 
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λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής. Τα προσφερόμενα είδη θα βεβαιώνεται ότι έχουν 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης.  

8. Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, ισοδύναμα(συμβατά και ανακατασκευασμένα)) θα πρέπει επίσης να έχουν 

προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση. 

9. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί, εντός τριών (3) 

ημερών, με νέο άριστης ποιότητας, συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιητικά και την έγγραφη 

βεβαίωση του προμηθευτή.  

10. Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα TONER (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) και διαπιστωθεί 

αριθμός εκτυπώσεων κατά 15% μικρότερος από τον αριθμό που προβλέπεται από το αντίστοιχο ΙSO 

αριθμού σελίδων εκτύπωσης τότε το είδος θα αντικαθίσταται. Αν το ποσοστό των ελαττωματικών ειδών 

είναι περισσότερο από το 10% της παρτίδας του συγκεκριμένου κωδικού τότε θα αντικατασταθεί όλη η 

ποσότητα του προσφερόμενου είδους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. 

 
Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι. 

 

Τμήμα Β: «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές»  

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Β» θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένους 

και υπογεγραμμένους τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α. 

 

Τμήμα Γ: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»  

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Γ» θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένους 

και υπογεγραμμένους τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α. 

 

Τμήμα Δ: «Λογογράφος»  

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Δ» θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α. 

 

Τμήμα Ε: «Επεξεργαστής Εξυπηρετητή»  

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Ε» θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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

χτυπήματα στη συσκευασία σε άριστη κατάσταση.  
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 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 ελαττωματικό toner, drum.  

 

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι. 

 

11.3 Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπό-φάκελος της οικονομικής προσφοράς ανά τμήμα θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένους 

και υπογεγραμμένους, όπως παρατίθενται, χωρίς αλλαγές τους παρακάτω πίνακες: 

 

Τμήμα Α: «Αναλώσιμα» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Τμήμα Α ανέρχεται στις δύο χιλιάδες δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτά 

(2.016,13€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο 

φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Α» θα πρέπει να εμπεριέχει συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα:  

 

Πίνακας Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Α 
Αναλώσιμα 

Α/Α Μοντέλο Εκτυπωτή Είδος Αναλώσιμου 

Τιμή 
τεμαχίου 

(€) 
Τεμάχια  

Τιμή 
τεμαχίων 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

ΦΠΑ (€) 
Συνολικό 
κόστος (€) 

1 
Lexmark MS-

810dn/MS-812dn 

Toner (Black) 

≥5.000 σελίδων 

 9 
  

 
  

2 
Lexmark MX-

310dn 

Toner (Black) 

≥5.000 σελίδων 

 2 
  

 
  

3 
Lexmark MS-

415dn 

Toner (Black) 

≥5.000 σελίδων 

 3 
  

 
  

4 
Toshiba e-Studio 

2508A (Black) 

Toner (Black) 

≥40.000 σελίδων 

 2 
  

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 16    

 
Τμήμα Β: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Τμήμα Β ανέρχεται στις δεκατρείς χιλιάδες δέκα ευρώ και εξήντα πέντε 

λεπτά (13.010,65€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι δεκαέξι χιλιάδες εκατό τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (16.133,20€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Β» θα 

πρέπει θα πρέπει να εμπεριέχει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τους κάτωθι πίνακες Β, Β1 και Β2:  
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Πίνακας Β.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Β 
Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Περιγραφή 
Τιμή τεμαχίου Τεμάχια Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ (€) 

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Σταθερός ηλεκτρονικός 

υπολογιστής (desktop) 

 18    

Οθόνη  18    

Σύνολο  36    

Ο συνολικός προϋπολογισμός του πίνακα Β.1 δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες ογδόντα ευρώ και 

εξήντα πέντε λεπτά (10.080,65€) άνευ ΦΠΑ ήτοι δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500,00€).  

 

 Πίνακας Β.2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Β 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  

Περιγραφή 
Τιμή 

τεμαχίου (€) 
Τεμάχια Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ  

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής 

(desktop) Τύπου 1 

 2    

Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής 

(desktop) Τύπου 2 

 1    

Οθόνη  3    

Φορητός Υπολογιστής (Laptop)  1    

Σύνολο  7    

Ο συνολικός προϋπολογισμός του πίνακα Β.2 δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες ογδόντα ευρώ και 

εξήντα πέντε λεπτά (10.080,65€) άνευ ΦΠΑ ήτοι δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500,00€).  

 

Πίνακας Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Β 
Περιγραφή Σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) Σύνολο με ΦΠΑ (€) 

Πίνακας Β.1    

Πίνακας Β.2    

Σύνολο    

 

Τμήμα Γ: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Τμήμα Γ ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι χίλια 

εκατό δεκαέξι ευρώ (1.116,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Γ» θα πρέπει θα πρέπει να εμπεριέχει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον κάτωθι 

πίνακα Γ:  
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Πίνακας Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Γ 
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

Περιγραφή 
Τιμή 

τεμαχίου 
Τεμάχια Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ (€) 

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Εκτυπωτής  1    

Εξωτερική μνήμη  3    

Ψηφιακή συσκευή τηλεφώνου   1    

Σύνολο  4    

 

Τμήμα Δ: «Λογογράφος»  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Τμήμα Δ ανέρχεται στα εκατόν τριάντα επτά ευρώ (137,00€) άνευ ΦΠΑ, 

ήτοι εκατό εβδομήντα ευρώ (170,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο φάκελος με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Δ» θα πρέπει θα πρέπει να εμπεριέχει συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα Δ:  

Πίνακας Δ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Δ 
Λογογράφος  

Περιγραφή 
Τεμάχια Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ  (€) 

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Λογισμικό αναγνώρισης  φωνής και 

μετατροπής σε ηλεκτρονικό κείμενο 

1    

 

Τμήμα Ε: «Επεξεργαστής Εξυπηρετητή»  

Τμήμα Ε Επεξεργαστής Εξυπηρετητή 1.100,00 264,00 1.364,00 

Σύνολο 17.163,88 4.119,32 21.283,20 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Τμήμα Ε ανέρχεται στα χίλια εκατό ευρώ (1.100,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι 

χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (1.364,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο φάκελος με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Ε» θα πρέπει θα πρέπει να εμπεριέχει συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα ΔΕ  

Πίνακας Ε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Ε  
Επεξεργαστής Εξυπηρετητή 

Περιγραφή 
Τεμάχια Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ (€) 

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Επεξεργαστής εξυπηρετητή συμβατό με 

τον εξυπηρετητή Dell PowerEdge R320 

(SN 3SMVT72) 

1    

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια αγαθών ή/και την παροχή των 

ΑΔΑ: Ω5ΔΝΟΞΛΔ-9ΥΓ
18PROC003789321 2018-10-04



 

       -22- 

 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό για κάθε τμήμα ή για το 

σύνολο της παρούσας διακήρυξης, δ) Το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι 

μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ. 

 

Άρθρο 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά 

βάσει τιμής κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, εκ των διαγωνιζόμενων των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ότι πληρούν τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα από 

τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε και η οποία, αφού παραλάβει τις 

υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών με την ακόλουθη 

διαδικασία: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, οι υποφάκελοι δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική 

προσφορά και οικονομική προσφορά, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή ανά φύλλο. Η 

Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει την τεχνική προσφορά σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 

σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές 

και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.  

Τέλος, η Επιτροπή,  ελέγχει τις οικονομικές προσφορές των προσφορών που έγιναν αποδεκτές, συντάσσει 

πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος προκύπτει κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4412/2016. 

β) Το σχετικό ή τα σχετικά πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού επικυρώνονται με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 16. Οι 

συμμετέχοντες/-ουσες στον διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

γ) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/η επικρατέστερος/-η υποψήφιος/-α στον/στην οποίο/-α 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/της 

αποστέλλεται να υποβάλλει σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», υποβάλει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας. Ο φάκελος με 
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ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» εξετάζεται από την Επιτροπή αν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην προκήρυξη και την προσφορά του/της επικρατέστερου υποψηφίου/-ας.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: 

 τη μερική αφαίρεση φυσικού αντικειμένου του έργου έως 15% σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, με αντίστοιχη μείωση του συμβατικού τιμήματος 

 την αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου έως 15% που δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά το συνολικό 

προϋπολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, πριν την υπογραφή της 

Σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος. 

Για την ανωτέρω αυξομείωση του φυσικού αντικειμένου, και κατ’ αντιστοιχία του συμβατικού τιμήματος, 

λαμβάνεται υπόψη η Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου. Για κατακύρωση μέρους του 

φυσικού αντικειμένου κάτω του ανωτέρου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής 

στους/στις προσφέροντες/-ουσες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14. 

Κατά της/των ανωτέρω απόφασης/αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 16. 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ή να 

διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής τους προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 

του Ν. 4412/16, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/η προσφέρων/-ουσα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/της αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με 

το άρθρο 13 της παρούσας. Σημειώνεται ότι μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και την έγκριση του 

σχετικού πρακτικού από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, η Απόφαση Κατακύρωσης κοινοποιείται στον/στην προσωρινό/-ή 

ανάδοχο μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής από τους/τις λοιπούς/-ές 
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προσφέροντες/-ουσες που συμμετείχαν στο στάδιο των οικονομικών προσφορών. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 «ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» της 

παρούσας διακήρυξης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. για την παράγραφο 8.1 απόσπασμα ποινικού μητρώου ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Στην περίπτωση νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών τότε το απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή 

άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) 

αφορά ιδίως τους διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις κεφαλαιουχικές 

εταιρείες (Α.Ε. και ΙΚΕ). Σε κάθε περίπτωση νομικού προσώπου το απόσπασμα αφορά τα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του νομικού προσώπου. 

2. για την παράγραφο 8.2.α:  i) για την καταβολή φόρων αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 

Ελληνικό Δημόσιο, ii) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται 

από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 

υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με 

την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

Με τα αποδεικτικά της παραγράφου 8.2.α, επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει υπεύθυνη 

δήλωση του αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στου οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η 

αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εάν η προθεσμία τους 

λήγει ή έληξε. 

3. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 8.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

4. Για την απόδειξη του άρθρου 7 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
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αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης.  

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα του προσφέροντα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 8.1, 8.2 και 8.3.β το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

ΆΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία επικυρώνεται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για 

τον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεί απόφαση κατακύρωσης και η αναθέτουσα 

αρχή κοινοποιεί αμέσως αυτήν, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με 

το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. 

Η αναθέτουσα αρχή μετά την πάροδο της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ένστασης και κατ΄ 

εφαρμογή του άρθρου 105 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016, ειδοποιεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» εφόσον αυτά έχουν 

λήξει από την ημέρα υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών. 

Μετά την υποβολή εκ νέου των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης 

στον προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α. άπρακτη πάροδος της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 ένστασης. 

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 13 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  
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Άρθρο 15. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους/τις υποψήφιους/-ες 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 μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 

97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος υπόκειται σε 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

Άρθρο 16. ΕΝΣΤΑΣΗ 

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/στην προσφέροντα/-ουσα. 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. 

 

Άρθρο 17. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών για κάθε 

τμήμα, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 

πρόσκληση  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της  

γ) για την οποία ο/η προσφέρων/-ουσα δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή δεν αφορά το σύνολο των απαιτούμενων ειδών για τις προμήθειες 

ή παροχής υπηρεσίας, 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
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διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

 

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

βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου/-ας Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν 

λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

Άρθρο 18. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι/-ες Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης 

για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

 

Άρθρο 19. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης 

 

Άρθρο 20. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

20.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που  

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα B της Διακήρυξης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση 

τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 

μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

20.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

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. 

 

20.3 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

την Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον συμφωνήσουν προς  τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να  

τροποποιείται η σύμβαση. 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. 

 

20.4 Δικαίωμα εκχώρησης 

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

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

20.5 Λύση – Καταγγελία της σύμβασης – Έκπτωση αναδόχου 

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

από τον/την Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Ο/Η Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 

 Ο/Η Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής 

 Ο/Η 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, 
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 Εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του/της Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του/της, 

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

του ν. 4412/2016. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον/την 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/την Ανάδοχο ότι 

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύμβασης, ο/η Ανάδοχος υποχρεούται μετά από 

αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

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

υποχρεώσεώς του/της 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/-ιδες του/της 

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/της, εγγυώμενος/-η  ότι οι Υπεργολάβοι και Συνεργάτες/-ιδες του/της 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/την Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον/την 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/την 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. 
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20.6 Τρόπος πληρωμής  

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει εφάπαξ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του/των Αναδόχου/-ων, με 

την προϋπόθεση της πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης του συνόλου του αντικειμένου της ανάθεσης όπως 

αυτό καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε 

άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 

200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

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

του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω έργο. 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. 

Κατά την πληρωμή του/της 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/της χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

Ο/Η Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων 

ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον/την Ανάδοχο. 

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. 

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. Θα εκδοθούν τα 

απαιτούμενα παραστατικά για την πληρωμή του/της Αναδόχου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 

επιβαρύνουν αποκλειστικά τον/την Ανάδοχο.  

 

20.7 Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε τμήμα, θα άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και 

ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ και θα ισχύει για σαράντα (45) ημέρες (όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν 

παραδοθεί το αργότερο έως είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης – έως σαράντα πέντε (45) 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης για την οριστική παραλαβή)). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
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παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

20.8 Παραλαβή υλικών  

Η οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή. 

Η αρμόδια για την παραλαβή του έργου Επιτροπή -υπό την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης και 

παραλαβής όλων των παραδοτέων του έργου- θα συντάξει πρακτικό παραλαβής  και θα εισηγηθεί την 

πληρωμή του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 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. Κωνσταντίνο Λειβαδίτη,) και επί 

των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 2131335501 (κ. Πέτρος Χριστόπουλος). 

 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

 
 

Γεράσιμος Κουζέλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Β «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές» 

  Πίνακας Β1. Τεχνική Προσφορά: Σταθερός υπολογιστής  (desktop) 

Α/Α 
 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα 
Παραπομπή 

1 1.1 Ποσότητα 18 (τεμάχια) ΝΑΙ 
  1.2 

 
Πυρήνες (cores)  ≥ 2 

   
 

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

ΝΑΙ 
  

  Passmark (CPU Benchmarks - performance)  ≥ 3.500   

1.3  Μνήμη Cache  ΝΑΙ   

1.4 Μνήμη RAM Προσφερόμενη μνήμη  ≥ 4 GB 
  1.5 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 8 GB   

 Τύπος DDR3 ή καλύτερη ΝΑΙ   

 Ταχύτητα μνήμης RAM  ≥ 1600MHz   

1.6 Σκληρός δίσκος Τουλάχιστον 500GB HDD/7200rpm (SATA III, ≥6GBs) ή SSD τουλάχιστον 128GB 
(Μέγιστες ταχύτητες ανάγνωσης/εγγραφής: τουλάχιστον 500MB/s και 
400MB/s αντίστοιχα)) 

ΝΑΙ 

  1.7 Υποσύστημα 
γραφικών   

HD ή καλύτερη, ενσωματωμένο (onboard) ή σε κάρτα PCI Express με παθητική 
ψύξη 

NAI 

  1.8 Οπτικό μέσο DVD-RW ΝΑΙ 
  1.9 Θύρες Εξωτερικές USB>=4  εκ των οποίων USB 3.0>=2 ΝΑΙ 

  1.10 1 x audio-in, 1 x audio -out  ΝΑΙ   

1.11 τουλάχιστον δύο εξόδους VGA, DVI, HDMI ή DP (και καλώδιο για σύνδεση με 
την οθόνη, καθώς και αντίστοιχο μετατροπέα αν χρειάζεται) 

ΝΑΙ 
  

1.12 Κάρτα δικτύου 10/100/1000, PCI Ethernet ή on board ΝΑΙ 
  1.13 Λειτουργικό 

Σύστημα 
Ο κάθε υπολογιστής 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. (Μπορεί να έχει και ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) 

ΝΑΙ 
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  Πίνακας Β1. Τεχνική Προσφορά: Σταθερός υπολογιστής  (desktop) 

Α/Α 
 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα 
Παραπομπή 

 1.14 Ποντίκι Οπτικής τεχνολογίας, μεγάλου μεγέθους ΝΑΙ   

 1.15 Πληκτρολόγιο Τύπου universal, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες ΝΑΙ   

 1.16 Τροφοδοτικό >=240W NAI   

 1.17 Κουτί Mini ή Midi tower NAI   

 1.18 Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα. 
 
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. 

≥ 2 έτη 

  

 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 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. 

ΝΑΙ 

  

 
 

Πίνακας Β2. Τεχνική Προσφορά: Οθόνες 

Α/Α  Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα 
Παραπομπή 

2 2.1 Ποσότητα 18 τεμάχια ΝΑΙ   

2.2 Τύπος LED, Full HD ΝΑΙ   

 Διαγώνιος  ≥ 21 " ΝΑΙ   

 Λόγος διαστάσεων οθόνης 
(aspect ratio): 

16:9 ΝΑΙ 
  

 Μέγιστη Ανάλυση  ≥ 1920 x 1080 pixel  ΝΑΙ   

 Αντίθεση ≥ 600:1 ΝΑΙ   

 Είσοδοι Σύνδεσης Τουλάχιστον 1x VGA και 1x HDMI ΝΑΙ   

 Ενεργειακή απόδοση  TCO, Energy Star ΝΑΙ   
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 Χρόνος απόκρισης <=8ms ΝΑΙ   

 Εγγύηση ≥ 2 έτη ΝΑΙ   

 
 

Πίνακας Β3. Τεχνική Προσφορά: Σταθερός Υπολογιστής (desktop)  Τύπου 1 

Α/Α 
 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

3 1.1 Ποσότητα 2 (τεμάχια) ΝΑΙ 
  1.2 

 
Πυρήνες (cores)  ≥ 2 

   
 

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

ΝΑΙ 
  

  Passmark (CPU Benchmarks - performance)  ≥ 3.500   

1.3  Μνήμη Cache  ΝΑΙ   

1.4 Μνήμη RAM Προσφερόμενη μνήμη  ≥ 4 GB 
  1.5 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 8 GB   

 Τύπος DDR3 ή καλύτερη ΝΑΙ   

 Ταχύτητα μνήμης RAM  ≥ 1600MHz   

1.6 Σκληρός δίσκος Τουλάχιστον 500GB HDD/7200rpm (SATA III, ≥6GBs)  
ή SSD τουλάχιστον 240GB (Μέγιστες ταχύτητες ανάγνωσης/εγγραφής: 
τουλάχιστον 500MB/s και 400MB/s αντίστοιχα) 

ΝΑΙ 

  1.7 Υποσύστημα 
γραφικών   

HD ή καλύτερη, ενσωματωμένο (onboard) ή σε κάρτα PCI Express με 
παθητική ψύξη 

NAI 

  1.8 Οπτικό μέσο DVD-RW ΝΑΙ 
  1.9 Θύρες Εξωτερικές USB>=4  εκ των οποίων USB 3.0>=2 ΝΑΙ 

  1.10 1 x audio-in, 1 x audio -out  ΝΑΙ   

1.11 τουλάχιστον δύο εξόδους VGA, DVI, HDMI ή DP (και καλώδιο για σύνδεση με 
τις οθόνες με Α/Α 3, καθώς και αντίστοιχο μετατροπέα αν χρειάζεται) 

ΝΑΙ 
  

1.12 Κάρτα δικτύου 10/100/1000, PCI Ethernet ή on board ΝΑΙ 
  1.13 Λειτουργικό 

Σύστημα 
Ο κάθε υπολογιστής 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. (Μπορεί να έχει και ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) 

ΝΑΙ 

   1.14 Ποντίκι Οπτικής τεχνολογίας, μεγάλου μεγέθους ΝΑΙ   
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Πίνακας Β3. Τεχνική Προσφορά: Σταθερός Υπολογιστής (desktop)  Τύπου 1 

Α/Α 
 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

 1.15 Πληκτρολόγιο Τύπου universal, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες ΝΑΙ   

 1.16 Τροφοδοτικό >=240W NAI   

 1.17 Κουτί Mini ή Midi tower NAI   

 1.18 Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα. 
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. 

≥ 2 έτη 

  

 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 είτε να τεκμηριωθεί 
ο τρόπος και βαθμός παροχής της ζητούμενης εγγύησης από τον 
προσφέροντα. 
Το κόστος της παροχής εγγύησης δε θα κοστολογηθεί χωριστά και θα 
εμπεριέχεται στο κόστος του μηχανήματος. 

ΝΑΙ 

  

 
Πίνακας Β.4. Τεχνική Προσφορά: Σταθερός Υπολογιστής (desktop) Τύπου 2 

Α/Α 
MIS 

5001036 Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

4 2.1 Ποσότητα 1 (τεμάχιο) ΝΑΙ 
  2.2 

 
Πυρήνες (cores)  ≥ 2 

   
 

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

ΝΑΙ 
  

  Passmark (CPU Benchmarks - performance)  ≥ 5.000   

2.3  Μνήμη Cache  ΝΑΙ   

2.4 Μνήμη RAM Προσφερόμενη μνήμη  (DDR4 SDRAM – 2400 MHz) ≥ 8 GB 
  2.5 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 16 GB   

2.6 Σκληρός δίσκος ≥ 500 GB SSD (SATA III, 6GBs) ΝΑΙ 
  2.7 Υποσύστημα 

γραφικών 
Ενσωματωμένο (on board) ή σε κάρτα (PCI Express) ΝΑΙ 

  2.8 Οπτικό μέσο DVD-RW ΝΑΙ 
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Πίνακας Β.4. Τεχνική Προσφορά: Σταθερός Υπολογιστής (desktop) Τύπου 2 

Α/Α 
MIS 

5001036 Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

2.9 Θύρες Εξωτερικές USB>=4  εκ των οποίων USB 3.0>=2, ΝΑΙ 

  2.10 1 x audio-in, 1 x audio -out ΝΑΙ   

2.11 τουλάχιστον δύο εξόδους VGA, DVI, HDMI ή DP (και καλώδιο για σύνδεση 
με τις οθόνες του πίνακα με Α/Α 3, καθώς και αντίστοιχο μετατροπέα αν 
χρειάζεται) 

ΝΑΙ 

  

2.12 Κάρτα δικτύου 10/100/1000, PCI Ethernet ή onboard ΝΑΙ 
  2.13 Λειτουργικό 

Σύστημα 
Ο ΗΥ 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. 
(Μπορεί να έχει και ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) 

ΝΑΙ 

   2.14 Ποντίκι Οπτικής τεχνολογίας, , μεγάλου μεγέθους ΝΑΙ   

 2.15 Πληκτρολόγιο Τύπου universal, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες ΝΑΙ   

 2.16 Τροφοδοτικό >=240W NAI   

 2.17 Κουτί Mini tower ή Midi tower NAI   

 2.18 Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα  
 
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. 

≥ 2 έτη 

  

 2.19  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 δύο (2) 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. 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Β5. Τεχνική Προσφορά: Οθόνες 

Α/Α 
MIS 

5001036 Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

5 3.1 Ποσότητα 3 (τεμάχια) ΝΑΙ 
  3.2 Τύπος LED, Full HD ΝΑΙ   

3.4 Οθόνη Διαγώνιος  ≥ 23 " 
  3.5 Λόγος διαστάσεων οθόνης (aspect ratio): 16:9 
  3.6 Μέγιστη Ανάλυση  ≥ 1920 x 1080 στα 60Hz  
   3.7 Φωτεινότητα ≥ 250cd/m

2
 

    Αντίθεση ≥ 600:1   

 3.8 Γωνία θέασης  ≥ 170
ο
 / 160

ο
  

   3.9 Είσοδοι Σύνδεσης Τουλάχιστον 1x VGA και 1x HDMI 
   3.10 Ενεργειακή απόδοση TCO, Energy Star NAI 
   3.11 Χρόνος απόκρισης <=8ms 
   3.12 Εγγύηση ≥ 2 έτη    

 

Πίνακας Β6. Τεχνική Προσφορά: Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 

Α/Α 
MIS 

5001036 Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

6 4.1 Ποσότητα 1 (τεμάχιο) ΝΑΙ 
  4.2 Επεξεργαστής Μοντέλο επεξεργαστή με ημερομηνία κυκλοφορίας (release date) 

από Απρίλιος 2015 ή νεότερη 
ΝΑΙ 

  4.3 Passmark (CPU Benchmarks - performance) ≥ 3000   

4.4 Πυρήνες (cores)  ≥ 2 
  4.5 Μνήμη RAM Προσφερόμενη μνήμη DDR4 SDRAM ≥ 8 GB 
  4.6 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 16 GB   

4.7 Σκληρός δίσκος ≥ 240 GB SSD  ΝΑΙ 
  4.8 Υποσύστημα γραφικών Ενσωματωμένο ΝΑΙ 
  4.9 Οπτικό μέσο DVD-RW ΝΑΙ 
  4.10 Ήχος Ήχος HD, 2 τουλάχιστον ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. ΝΑΙ   

4.11 Κάμερα Κάμερα τουλάχιστον 720p ΝΑΙ   

4.12 Μικρόφωνο  ΝΑΙ   
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Πίνακας Β6. Τεχνική Προσφορά: Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 

Α/Α 
MIS 

5001036 Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

4.13 Θύρες Τουλάχιστον 3 x USB (εκ των οποίων ≥1 θα είναι USB 3.0),  
1 x HDMI out, 1 x VGA (ή αντίστοιχο μετατροπέα για σύνδεση με 
προβολικό σε θύρα VGA) 

ΝΑΙ 

  4.14 μία υποδοχή ακουστικών και μία μικροφώνου ΝΑΙ   

4.15 Υποδοχές επέκτασης Τουλάχιστον 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών (SD card reader) ΝΑΙ   

4.16 Κάρτα δικτύου Ethernet  ΝΑΙ 
  4.17 Ασύρματη Σύνδεση WiFi 802.11a/b/g/n ή νεότερο, Bluetooth  ΝΑΙ   

4.18 Λειτουργικό Σύστημα Το κάθε laptop πρέπει να διαθέτει προεγκατεστημένο Λειτουργικό 
Σύστημα x64 με ελληνική διεπαφή χρήστη, γραφικό περιβάλλον 
εργασίας, τελευταίας σταθερής έκδοσης, με μεγάλο εύρος μηχανικών 
και υποστηρικτικών διαδικασιών. Να παίρνει συχνές ενημερώσεις 
δωρεάν. Δυνατότητα εγκατάστασης ενιαίας εφαρμογής 
αυτοματισμού γραφείου ευρέως διαδεδομένη, όπως επεξεργαστής 
κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, αλληλογραφία και ημερολόγιο με 
παγκόσμια αναγνώριση και εξοικείωση από μεγάλο πλήθος χρηστών 
και απόλυτα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή του ΙΕΠ. 

ΝΑΙ 

  4.19 Οθόνη Διαγώνιος  ≥ 15,6 " 
  4.20 Ανάλυση  ≥ 1920 x 1080 
   4.21 Μπαταρία Ιόντων λιθίου  ≥30WHr   

 4.22 Τροφοδοτικό  ΝΑΙ   

 4.23 Πληκτρολόγιο Με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες ΝΑΙ   

 4.24 Ποντίκι Οπτικής τεχνολογίας ΝΑΙ   

 4.25 Βάρος  ≤3 κιλά   

 4.26 Τσάντα μεταφοράς  ΝΑΙ   

 4.27 Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα  
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. 

≥ 2 έτη 

  

 4.28  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 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Β6. Τεχνική Προσφορά: Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 

Α/Α 
MIS 

5001036 Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

υπηρεσιών συντήρησης, για την κάλυψη του ζητούμενου χρονικού 
διαστήματος των δύο (2) 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. 

 
ΤΜΗΜΑ Γ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 

    
Πίνακας Γ1. Τεχνική Προσφορά: Εκτυπωτής 

Α/Α 
MIS 

5001036 Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

7 5.1 Ποσότητα 1 (τεμάχιο) ΝΑΙ 
  5.2 Τύπος Laser Επαγγελματικής χρήσης ΝΑΙ   

5.3 Μέγεθος σελίδας Α4 ΝΑΙ   

5.4 Εκτύπωση Έγχρωμη, 2πλης όψης αυτόματη  ΝΑΙ 
  5.5 Ποιότητα εκτύπωσης ≥600x600 dpi  NAI 
  5.6 Μηνιαίος κύκλος 

εργασιών  
≥30.000 σελ  NAI  

   5.7 Ταχύτητα ΑΜ & έγχρωμη ≥20ppm NAI 
   5.8 Συνδεσιμότητα Ethernet, Θύρα USB 2.0  ΝΑΙ 
   5.9 Μνήμη ≥256 ΜΒ ΝΑΙ 
   5.10 Αριθμός μελανιών 4     

 5.11 
Αναλώσιμα 

Να περιλαμβάνονται toner και drum για εκτύπωση τουλάχιστον 
2.000 έγχρωμων σελίδων και 5.000 ασπρόμαυρων σελίδων 

ΝΑΙ 
  

 5.12 Ελάχιστη εγγύηση 12 μήνες ΝΑΙ   

 
Πίνακας Γ2. Τεχνική Προσφορά: Εξωτερική Μνήμη 

Α/Α 
MIS 

5001036 Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

8 6.1 Ποσότητα 3 (τεμάχια) ΝΑΙ 
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Πίνακας Γ2. Τεχνική Προσφορά: Εξωτερική Μνήμη 

Α/Α 
MIS 

5001036 Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

6.2 Τύπος USB Flash  ΝΑΙ   

6.3 Χωρητικότητα ≥64GB ΝΑΙ   

6.4 Έκδοση USB 3.0 ή νεότερη ΝΑΙ   

6.5 Σύνδεση USB-A NAI   

6.6 Εγγύηση 5 χρόνια ΝΑΙ   

 

Πίνακας Γ3. Τεχνική Προσφορά: Ψηφιακή συσκευή τηλεφώνου 

Α/Α 
MIS 

5001036 Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα Παραπομπή 

9 7.1 Ποσότητα 1 (τεμάχιο) ΝΑΙ 
  7.2 Τύπος Ψηφιακή συσκευή κέντρου με Οθόνη τουλάχιστον 1 γραμμής, 

συμβατή με το τηλεφωνικό κέντρο του ΙΕΠ (Panasonic KX-TDA200) 
ΝΑΙ 

  

 7.3 Λειτουργίες Ανοικτή συνομιλία, Αναγνώριση κλήσης ΝΑΙ   

 
   

ΤΜΗΜΑ Δ: «ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ» 

Πίνακας Δ1. Τεχνική Προσφορά: Λογογράφος 

Α/Α 
Χαρακτηριστικό Περιγραφή/Προδιαγραφές 

Υποχρεωτική 
απαίτηση 

Απάντηση 
Προσφέροντα 

Παραπομπή 

10 Ποσότητα 1 άδεια χρήσης ΝΑΙ   

Δυνατότητα 
Αναγνώρισης φωνής και Φωνητική πληκτρολόγηση  σε πραγματικό χρόνο ή 
από ηχογραφημένο κείμενο 

ΝΑΙ   

Γλώσσα Ελληνικά ΝΑΙ   

Τρόπος Λειτουργίας Τοπική Εγκατάσταση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα Windows Vista ή νεότερο ΝΑΙ   

Ηλεκτρονικό κείμενο Δυνατότητα αποθήκευσης σε Microsoft Word 2007 ή νεότερο ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ Ε: «Επεξεργαστής εξυπηρετητή» 

Πίνακας Ε. Τεχνική Προσφορά: Επεξεργαστής εξυπηρετητή 

Α/Α Χαρακτηριστικό Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 
Απάντηση 

Προσφέροντα 
Παραπομπή 

11 Συμβατότητα Να είναι συμβατός με τον εξυπηρετητή Dell PowerEdge R320 (SN 
3SMVT72) 

ΝΑΙ   

Πυρήνες ≥ 6 ΝΑΙ   

Επίδοση PassMark ≥ 8.000 ΝΑΙ   

Εγγύηση ≥ 1 έτος ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: 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 «…………………………………………». 

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 τουλάχιστον δύο (02) μηνών από την οριστική παραλαβή του έργου 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 Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

  

ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                      

 Αθήνα,  __ . __ . 2018 

  Αρ. Πρωτ.: ___________ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο  

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα  ___ . ___ .  2018, 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 _______________________  

 

συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
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Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον υπ’ αρ. πρωτ. ……………………………… Συνοπτικό Διαγωνισμό: ««Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων». 

2. Τα υπ’ αριθ.  ___________________________________________________ Πρακτικά της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 

3. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ____________________________________________________ Αποφάσεις Έγκρισης 

των άνωθεν Πρακτικών.  

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

_________________________________________, προκειμένου να προσκομίσει τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης. 

5. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. _____ / __ . __ . ___  Σφραγισμένο Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, που 

κατέθεσε η εταιρεία _______________________________________________________________ . 

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

σχετικού διαγωνισμού προς την εταιρεία _____________________________________________________. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο  του  έργου της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλωσίμων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως περιγράφεται στον υπ’ αρ. πρωτ. ………………. Συνοπτικό διαγωνισμό και την 

προσφορά του αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Η Διάρκεια της έργου για κάθε τμήμα, θα άρχεται από την ημερομηνία της ανάθεσης και ανάρτησης της στο 

ΚΗΜΔΗΣ και θα ισχύει για σαράντα (45) ημέρες (όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί το αργότερο 

έως είκοσι (20) ημέρες από την ανάθεση – έως σαράντα πέντε (45) ημέρες από την αρχή της ανάθεσης για την 

οριστική παραλαβή)). 

2.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος του Έργου εάν 

κρίνει, ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση του τιμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές 

ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα.  

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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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.  

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: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1 Τίμημα 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται έως του ποσού των δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν εξήντα 

τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (17.163,88€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι είκοσι μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία 

ευρώ και είκοσι λεπτά (21.283,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής: 
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Τμήμα Περιγραφή 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 24% (€) Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ (€) 

Τμήμα Α Αναλώσιμα 2.016,13 483,87 2.500,00 

Τμήμα Β Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 13.010,65 3.122,55 16.133,20 

Τμήμα Γ  Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 900,00 216,00 1.116,00 

Τμήμα Δ Λογισμικό 137,10 32,90 170,00 

Τμήμα Ε Επεξεργαστής Εξυπηρετητή 1.100,00 264,00 1.364,00 

Σύνολο 17.163,88 4.119,32 21.283,20 

 

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

άτιδων του/των Αναδόχου/-ων, 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. 

Η περιγραφόμενη προμήθεια χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και 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. 

(MIS/Πράξη/) Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
24% (€) 

Προϋπολογισμός με 
ΦΠΑ (€) 

5008057/ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας»/ Υποέργο 1/ 2017ΣΕ34510016 – Τμήμα Ε 
1.100,00 264,00 1.364,00 

5001036/ «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης 

δράσεων ΠΕΣ» / Υποέργο 1/ 2016ΣΕ34510047 – Τμήματα Β, Γ, 

και Δ  

3.967,10 952,10 4.919,20 

ΙΕΠ/Τακτικός Προϋπολογισμός – Τμήματα Α και Β 12.096,78 2.903,22 15.000,00 

Σύνολο 17.163,88 4.119,32 21.283,20 

 

5.2 Τρόπος πληρωμής:  

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει εφάπαξ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του/των Αναδόχου/-ων, με την 

προϋπόθεση της πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης του συνόλου του αντικειμένου της ανάθεσης όπως αυτό 

καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 

του Ν.4412/16). 

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. 
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: 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.                           

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμ. ……………… εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης του ………………………………., ποσού ………………………….(…………………€) η οποία ισχύει μέχρι την 

επιστροφή της στο τραπεζικό ίδρυμα. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την 

οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

σύμβαση. 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. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

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

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10: 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: 
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 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. 

 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

11.1: 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. 

11.2: Συμβατικά Τεύχη  

Τα συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:  

 Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης  

 Η με αρ. πρωτ. …………….. (ΑΔΑ: ……………, ΑΔΑΜ: ) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  

 

Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα 

(04) πρωτότυπα αντίτυπα. Εξ αυτών, τα τρία (03) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και το άλλο (τέταρτο) έλαβε 

ο Ανάδοχος.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: Ω5ΔΝΟΞΛΔ-9ΥΓ
18PROC003789321 2018-10-04



 

       -50- 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [……] 

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

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 

- Τηλέφωνο: [……] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): [……] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

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

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

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 

κατάλογοiii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

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

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

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 άλλουςiv; 

[] 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 …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

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

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

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

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

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

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

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

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηv· 

2. δωροδοκίαvi,vii· 

3. απάτηviii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςix· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxi. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxii 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 

[] Ναι [] Όχι 
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xiii 

Εάν ναι, αναφέρετεxiv: 

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): 

[……][……][……][……]xv 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xvi; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxvii: 

[……] 
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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 

ασφάλισηςxviii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xix 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxx; 

[] 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: […….............] 

 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

[] Ναι [] Όχι 
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παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

[….................] 

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 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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

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

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

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

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

 

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, 
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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: 

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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxiii, 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 δωρεάνxxiv. 

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

ii
 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. 

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

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

v
 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). 

vi
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

vii
 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). 

viii
 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. 

ix
 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. 

x
 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”. 

xi
 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.". 
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xii

 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 ) 

xiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi 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)  

xvii
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xviii
 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).  

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxii
 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. 

xxiii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxiv
 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.  
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