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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

  
Αθήνα, 24.04.2019 

 
 Αρ. Πρωτ.: 4036 

 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 05/2019 

 

«Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 

 

Στο πλαίσιο των Πράξεων 

«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 

5004204 

και 

«Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με MIS 

5003740 

 

 

 

 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» 

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα  

και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  
και τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
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CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 

 

Προϋπολογισμός ανά τμήμα 

Τμήμα Περιγραφή 
Προϋπολογισμός 

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

με ΦΠΑ (€) 

Τμήμα Α Αναλώσιμα (Έμμεσες 2014-2020)  2.000,00 480,00 2.480,00 

Τμήμα Β Αναλώσιμα για την Πράξη με κωδ. 

ΟΠΣ 5003740 

5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Τμήμα Γ  Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1.000,00 240,00 1.240,00 

Σύνολο 8.000,00 1.920,00 9.920,00 

 

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

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 10.05.2019, ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 13.05.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. 
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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. 205093/Γ4/27.11.2018 (ΦΕΚ 713/τ. ΥΟΔΔ./03.12.2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λήξη και ανανέωση της θητείας του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. και 

ορισμός νέων μελών Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

3. Την υπ’ αρ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής 

Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 

4547/2018. 

4. Την υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968/τ. Β’/31.12.2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 

1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 

2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”»». 

5. 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. 

6. 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». 

7. 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. 

8. 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». 

9.  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». 

10. Τις διατάξεις  του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α'/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
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11. 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. 

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

και στοιχεία». 

13. 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». 

14. την υπ’ αρ. 10526/05-04-2017 (ΑΔΑ:ΨΩ0Π465ΧΙ8-9ΜΡ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις 

επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του  εκπαιδευτικού συστήματος» με Κωδικό ΟΠΣ 

5004204 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 13324/14-12-2018 2η Τροποποίηση της Πράξης 

(ΑΔΑ:62ΝΣΟΞΛΔ-ΝΨΛ).  

15. υπ’ αρ. πρωτ. 2600/26.04.2017 (ΑΔΑ: 7ΞΡ7ΟΞΛΔ-ΠΥΓ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τη υπ’ αριθμ. 13324/14-12-2018 2η Τροποποίηση της Πράξης (ΑΔΑ:62ΝΣΟΞΛΔ-

ΝΨΛ) 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4028/15-02-2017 (AΔΑ: ΩΘΣ6465ΧΙ8-4ΓΤ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πιλοτικές 

Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 

5003740 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 13887/31-08-2017 (ΑΔΑ: 72ΠΒ465ΧΙ8-ΧΜΘ) και 

176/01-02-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ465ΧΙ8-Ο27) αποφάσεις και ισχύει.  

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

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3991/23-04-2019 (ΑΔΑ:Ψ3ΤΚΟΞΛΔ-Ο25) απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ έγκρισης διεξαγωγής 

συνοπτικού διαγωνισμού και έκδοσης σχετικής ανάληψης υποχρέωσης 

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4012/23.04.2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΤΚΟΞΛΔ-Ο25) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τη δέσμευση 

πίστωσης ύψους 1.240,00€. 

20. Ότι η δαπάνη των 2.480€ που προκύπτει θα καλυφθεί από τις έμμεσες δαπάνες 2014-2020 

21. Ότι η δαπάνη των 6.200,00€ που προκύπτει θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2017ΣΕ34510003 

22. Ότι η δαπάνη των 1.240,00€ που προκύπτει θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΕΠ για το 

2019. 

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 αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού». 
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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 συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΠΔΕ  και τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΕΠ για το 2019. 

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

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

4. Η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

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

προσφοράς, βάσει τιμής 

 

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 ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

και αναλωσίμων όπως περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται, σύμφωνα με 

τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη, στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα Α: «Αναλώσιμα (Έμμεσες 2014-2020)» 

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

α) την προμήθεια 275 πακέτων χαρτιού εκτύπωσης Α4 (λευκό, 210Χ 297 mm, 80 gsm, φινίρισμα απλό, 500 

φύλλων έκαστο πακέτο, κατάλληλο για inkject printers, laser printers, photo copiers, faxes). 

β) την προμήθεια των κάτωθι εκτυπωτικών αναλώσιμων:  

 Lexmark MS415DN, Toner (Black) ≥ 5.000 σελίδων, τεμ. 12 

 Brother Inkjet Multifunctional MFC-J6920DW,  

 Ματζέντα μελάνι υψηλής απόδοσης (600 σελίδες), τεμ. 3 

http://www.iep.edu.gr/
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 Κίτρινο μελάνι υψηλής απόδοσης (600 σελίδες), τεμ. 2 

 Κυανό μελάνι υψηλής απόδοσης (600 σελίδες), τεμ. 2 

Τμήμα Β: «Αναλώσιμα για την Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5003740»  

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος  Β είναι:  

α) την προμήθεια 650 πακέτων χαρτιού εκτύπωσης Α4 (λευκό, 210Χ 297 mm, 80 gsm, φινίρισμα απλό, 500 

φύλλων έκαστο πακέτο, κατάλληλο για inkject printers, laser printers, photo copiers, faxes). 

β) την προμήθεια των κάτωθι εκτυπωτικών αναλώσιμων: 

 Lexmark MS-810DN, Toner (Black) ≥ 6.000 σελίδων, τεμ. 23 

 Lexmark MS-310DN, Toner (Black) ≥ 10.000 σελίδων, τεμ. 9 

 Toshiba e-Studio 2508A (Black), Toner (Black) ≥40.000 σελίδων, τεμ. 4 

 HP Laserjet 1018/3050/1022, Toner (Black, Q2612A) ≥ 2.000 σελίδων, τεμ. 8 

 Lexmark E120, Toner (Black) ≥ 2.000 σελίδων, τεμ. 2 

 HP Laserjet P2015N, Toner (Black) ≥ 3.000 σελίδων, τεμ. 3 

  

Τμήμα Γ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού »  

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

 Δίσκος ssd Χωρητικότητα >= 240 GB, τεμ. 1 

 Transfer Belt για εκτυπωτή Samsung CLP-680ND (JC96-06514A), τεμ. 1 

 maintenance kit για εκτυπωτές Lexmark MS810 (40X8421), τεμ. 2 

 

5.2 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 οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) άνευ 

ΦΠΑ, ήτοι εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (9.920€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως 

εξής: 
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Τμήμα 
Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού για: 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% (€) 
Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ (€) 

Τμήμα Α (Έμμεσες 2014-2020) 2.000,00 480,00 2.480,00 

Τμήμα Β Πράξη «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις 

Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα 

Νηπιαγωγεία της Θράκης» με MIS 5003740/ 

Υποέργο 1/ 2017ΣΕ34510003  

5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Τμήμα Γ  ΙΕΠ/Τακτικός Προϋπολογισμός 2019 1.000,00 240,00 1.240,00 

Σύνολο 8.000,00 1920,00 9.920,00 

 

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 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από 

την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ως εξής: 

Τμήμα (MIS/Πράξη/) Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 

24% (€) 

Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ (€) 

Τμήμα Α Έμμεσες δαπάνες 2014-2020 2.000,00 480,00 2.480,00 

Τμήμα Β 2017ΣΕ34510003 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Τμήμα Γ Τακτικός προϋπολογισμός 2019 1.000,00 240,00 1.240,00 

 Σύνολο 8.000,00 1920,00 9.920,00 

 

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. Επισημαίνεται ότι η  

πληρωμή  θα ακολουθεί  την ροή χρηματοδοτήσεων του φορέα σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.  

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 τριάντα (30) ημέρες (όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί το αργότερο 

έως είκοσι (20) ημέρες από την ανάθεση – έως τριάντα (30) 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. 

 

ΑΔΑ: ΨΗΒΠΟΞΛΔ-ΨΒΦ





 

       -10- 

 

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 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 
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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 ). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του αποκλεισμού αφορά:  

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 

τον/την Διευθύνοντα/-ουσα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις 

περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) 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.  

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 
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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.  

 

Άρθρο 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

προθεσμία δεκαέξι(16) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 10.05.2019 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: 
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«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 αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 

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

Για το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων  

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών:10.05.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 13.05.2019 ημέρα Δευτέρα 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 13.05.2019, ημέρα Δευτέρα 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 

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.  

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

σφραγισμένοι υποφάκελοι τεχνικής προσφοράς για κάθε τμήμα. 
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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. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

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/-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. 

    

http://www.iep.edu.gr/
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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 (Έμμεσες 2014-2020)» 

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

υπογεγραμμένους τους κάτωθι πίνακες συμμόρφωσης: 

Πίνακας Α1.Τεχνική Προσφορά: Χαρτιά εκτύπωσης (Έμμεσες 2014-2020) 

Α/Α Χαρτί εκτύπωσης 
Πακέτα των 
500 φύλλων 

Απάντηση Παρατηρήσεις 

1 

Α4, (λευκό, 210Χ 297 mm, 80 gsm, φινίρισμα 

απλό, 500 φύλλων έκαστο πακέτο, κατάλληλο για 

inkject printers, laser printers, photo copiers, 

faxes) 

275   

 

Πίνακας Α2.Τεχνική Προσφορά: Εκτυπωτικά Αναλώσιμα (Αναλώσιμα (Έμμεσες 2014-2020)) 
 

Α/Α Μοντέλο Εκτυπωτή Είδος Αναλώσιμου Τεμάχια  Απάντηση 
Γνήσιο ή 

Ισοδύναμο 

2 
Lexmark MS415DN Toner (Black) ≥ 5.000 

σελίδων 

12 
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Πίνακας Α2.Τεχνική Προσφορά: Εκτυπωτικά Αναλώσιμα (Αναλώσιμα (Έμμεσες 2014-2020)) 
 

Α/Α Μοντέλο Εκτυπωτή Είδος Αναλώσιμου Τεμάχια  Απάντηση 
Γνήσιο ή 

Ισοδύναμο 

3 
Brother Inkjet Multifunctional 

MFC-J6920DW  

Ματζέντα μελάνι υψηλής 

απόδοσης (600 σελίδες) 

3 
   

4 
Brother Inkjet Multifunctional 

MFC-J6920DW  

Κίτρινο μελάνι υψηλής 

απόδοσης (600 σελίδες) 

2 
   

5 
Brother Inkjet Multifunctional 

MFC-J6920DW  

Κυανό μελάνι υψηλής 

απόδοσης (600 σελίδες) 

2 
   

 

Τμήμα Β: «Αναλώσιμα για την Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5003740»  

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

υπογεγραμμένους τους κάτωθι πίνακες συμμόρφωσης:  

Πίνακας Β1.Τεχνική Προσφορά: Χαρτιά εκτύπωσης 5003740 

Α/Α Χαρτί εκτύπωσης 
Πακέτα των 
500 φύλλων 

Απάντηση Παρατηρήσεις 

1 
Α4 (λευκό, 210Χ 297 mm, 80 gsm, φινίρισμα απλό, 
500 φύλλων έκαστο πακέτο, κατάλληλο για inkject 
printers, laser printers, photo copiers, faxes) 

650   

 

Πίνακας Β2.Τεχνική Προσφορά: Εκτυπωτικά Αναλώσιμα 5003740 
 

Α/Α Μοντέλο Εκτυπωτή Είδος Αναλώσιμου Τεμάχια  Απάντηση 
Γνήσιο ή 

Ισοδύναμο 

2 Lexmark MS-810DN Toner (Black) ≥ 6.000 σελίδων 23    

3 

Lexmark MS-310DN 

 

Toner (Black) ≥ 10.000 

σελίδων  

9 

   

4 
Toshiba e-Studio 2508A 

(Black) 

Toner (Black) ≥40.000 σελίδων 4 
   

5 
HP Laserjet 1018/3050/1022 Toner (Black, Q2612A) ≥ 2.000 

σελίδων 

8 
   

6 Lexmark E120 Toner (Black) ≥ 2.000 σελίδων 2   

7 HP Laserjet P2015N Toner (Black) ≥ 3.000 σελίδων 3   

 

Τμήμα Γ: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»  

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

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης:  
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Πίνακας Γ: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

Α/Α Χαρτί εκτύπωσης Τεμάχια Απάντηση Παρατηρήσεις 

1 

Δίσκος ssd Χωρητικότητα >= 240 GB  

Πρωτόκολλο Επικοινωνίας SATA III  

Form Factor 2.5'' 

Εγγύηση >=1 έτος 

1   

2 
Transfer Belt για εκτυπωτή Samsung CLP-680ND (JC96-

06514A) 
1   

3 Μaintenance kit για εκτυπωτές Lexmark MS810 (40X8421) 2   

 

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.  

 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.  

 

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. 
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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 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. 

 

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: 

 

Αναλώσιμα (Έμμεσες 2014-2020) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Τμήμα Α ανέρχεται στις δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι δύο 

χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (2.480,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο φάκελος με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Α» θα πρέπει να εμπεριέχει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον κάτωθι 

πίνακα:  
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Πίνακας Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Α 

Α/Α 
Είδος  
Είδος Αναλώσιμου 

Τιμή 
τεμαχίου 

(€) 
Τεμάχια  

Τιμή τεμαχίων 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

Συνολικό 
κόστος (€) 

 
Χαρτί Α4 Πακέτο των 500 

φύλλων 

 275 
 

 
 

1 
Lexmark 

MS415DN 

Toner (Black) ≥ 

5.000 σελίδων 

 12 
  

 
  

2 

Brother Inkjet 

Multifunctional 

MFC-J6920DW  

Ματζέντα μελάνι 

υψηλής 

απόδοσης (600 

σελίδες) 

 3 

  

 

  

3 

Brother Inkjet 

Multifunctional 

MFC-J6920DW  

Κίτρινο μελάνι 

υψηλής 

απόδοσης (600 

σελίδες) 

 2 

  

 

  

4 

Brother Inkjet 

Multifunctional 

MFC-J6920DW  

Κυανό μελάνι 

υψηλής 

απόδοσης (600 

σελίδες) 

 2 

  

 

  

ΣΥΝΟΛΟ     

 
Τμήμα Β: «Αναλώσιμα για την Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5003740» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Τμήμα Β ανέρχεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι έξι 

χιλιάδες διακόσια ευρώ (6.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

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

πίνακα:   

Πίνακας Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Β 

Α/Α 
Είδος  
Είδος Αναλώσιμου 

Τιμή 
τεμαχίου 

(€) 
Τεμάχια  

Τιμή τεμαχίων 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

Συνολικό 
κόστος (€) 

1 Χαρτί Α4 Πακέτο των 500 φύλλων  650    

2 
Lexmark MS-

810DN 

Toner (Black) ≥ 6.000 

σελίδων 

 23 
 

 
 

3 
Lexmark MS-

310DN 

Toner (Black) ≥ 10.000 

σελίδων  

 9 
 

 
 

4 
Toshiba e-Studio 

2508A (Black) 

Toner (Black) ≥40.000 

σελίδων 

 4 
  

 
  

5 
HP Laserjet 

1018/3050/1022 

Toner (Black, Q2612A) ≥ 

2.000 σελίδων 

 8 
  

 
  

6 Lexmark E120 Toner (Black) ≥ 2.000  2      
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Πίνακας Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Β 

Α/Α 
Είδος  
Είδος Αναλώσιμου 

Τιμή 
τεμαχίου 

(€) 
Τεμάχια  

Τιμή τεμαχίων 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

Συνολικό 
κόστος (€) 

σελίδων 

7 
HP Laserjet 

P2015N 

Toner (Black) ≥ 3.000 

σελίδων 

 3 
  

 
  

ΣΥΝΟΛΟ     

 

Τμήμα Γ: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Τμήμα Γ ανέρχεται στα χίλια ευρώ (1000,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι χίλια διακόσια 

σαράντα ευρώ (1.240,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

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

πίνακα: 

Πίνακας Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Γ 
 

Περιγραφή 
Τιμή 

τεμαχίου 
Τεμάχια Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ (€) 

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Δίσκος ssd Χωρητικότητα >= 240 GB  1    

Transfer Belt για εκτυπωτή Samsung 
CLP-680ND (JC96-06514A) 
 

 1    

maintenance kit για εκτυπωτές 

Lexmark MS810 (40X8421) 

 2    

Σύνολο  4    

 

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 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 

12.1 Κριτήριο ανάθεσης - Προθεσμίες 
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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. 

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται 

εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση, ενώ η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που 

ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

12.2 Αξιολόγηση Προσφορών 

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, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 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 ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

εξετάζεται από την Επιτροπή αν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και την προσφορά του/της 

επικρατέστερου υποψηφίου/-ας.  

Όσοι/-ες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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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, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των 

σχετικών Πρακτικών, 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 τα οριζόμενα 

παρακάτω.  

Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται άνωθι, αίτημα 

προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
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Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Αν κανένας/καμία από τους/τις προσφέροντες/-ουσες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα παραπάνω 

και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για 

την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του/της προσωρινού/-

ής αναδόχου ή των προσωρινών αναδόχων ως έκπτωτου/-ης ή έκπτωτων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 

αποσφράγισή τους, η οποία παρατείνεται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή 

απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. 

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 προσφέροντες/-ουσες που συμμετείχαν στο στάδιο 

των οικονομικών προσφορών. 

Τα Δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8.1. 

Το ανωτέρω πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί έως τρεις (03) μήνες πριν από την υποβολή του.  

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 
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νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση) ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας.  

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

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

εισφορές.  
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. Η υπεύθυνη δήλωση να 

έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος/-η στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του/της, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του/της, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος/-η μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (πχ ΓΕΜΗ, ΚΑΔ όπως 

αποτυπώνεται στα Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ). Τα εν λόγω αποδεικτικά να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή 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 διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 

τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από 

το διαγωνισμό και επέρχονται οι συνέπειες παράβασης του παρόντος άρθρου.  

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

κοινοποιεί αμέσως αυτήν, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, 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»  

 

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 
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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 

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

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

Άρθρο 20. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

20.1 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. 

20.2 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. 

20.3 Δικαίωμα εκχώρησης 

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

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

20.4 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, 

 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 
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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. 

 

Άρθρο 21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 133 5158 (κ. Νικόλαο Νταούλα, κ. Κωνσταντίνα Σαββαοπούλου) και 

επί των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 2131335231 (κ. Ελένη Ατσαλάκη). 

 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής  

 
 

Γεράσιμος Κουζέλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 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 : [προμήθειες] 

- 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. 

 

ΑΔΑ: ΨΗΒΠΟΞΛΔ-ΨΒΦ





 

       -33- 

 

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 οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουv 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): 

[……][……][……][……]vi 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]vii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςviii, 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):  

[……][……][……] 
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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 δικαίουix; 

[] 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 πλημμέλειαx 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 εγκατάστασήςxi; 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 αναφέρονταιxii, 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 δωρεάνxiii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ….... [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 του 

συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού», 05/2019. 

 

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
 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 ) 

vi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

vii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

viii
 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).  

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

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xi
 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. 

xii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xiii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 

την εν λόγω πρόσβαση.  

ΑΔΑ: ΨΗΒΠΟΞΛΔ-ΨΒΦ
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