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CPV: 

30192700-8 Γραφική ύλη 

72310000-1 Υπηρεσίες Επεξεργασίας Δεδομένων,  

79960000-1 Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 

71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 

79540000-1 Υπηρεσίες διερμηνείας 

79530000-8 Υπηρεσίες μετάφρασης 

79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός  ανά τμήμα  

Τμήμα Περιγραφή 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 
Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ 24% 

Τμήμα Α Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό 1.209,68 1.500,00 

Τμήμα Β Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση 1.209,68 1.500,00 

Τμήμα Γ  Τεχνική Υποστήριξη 1.169,36 1.450,00 

Τμήμα Δ Υπηρεσίες μετάφρασης 1.451,61 1.800,00 

Τμήμα Ε Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας 1.612,90 2.000,00 

Τμήμα ΣΤ Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) 2.540,32 3.150,00 

Τμήμα Ζ Πολιτιστική εκδήλωση (social event) 806,45 1.000,00 

Σύνολο 10.000,00 12.400,00 

 

 

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

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 01.08.2018, ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 02.08.2018, ώρα 10:00 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7





 

       -3- 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Άρθρο 1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ..................................................................................................................... 4 

Άρθρο 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ...................................................................................................... 5 

Άρθρο 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ .................................................................................... 5 

Άρθρο 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ................................................................................................................................. 5 

Άρθρο 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ............................................................. 5 

5.1 Φυσικό αντικείμενο - Παραδοτέα ......................................................................................................... 6 

5.3. Τίμημα - Τρόπος Πληρωμής .................................................................................................................. 8 

5.4 Διάρκεια Υλοποίησης Έργου .................................................................................................................. 9 

Άρθρο 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .............................................................................................................. 10 

Άρθρο 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ........... 10 

Άρθρο 8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ .................................................................................................................... 11 

Άρθρο 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ....................... 13 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ............................................................................................................ 13 

Άρθρο 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................................................... 14 

11.1  Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ....................................................................................... 14 

11.2 Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .......................................................................................................... 15 

11.3 Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .................................................................................................. 19 

Άρθρο 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .......................................................... 22 

ΆΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ............ 24 

ΆΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ .......................................................................................................... 25 

Άρθρο 15. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ .................................................................................................................... 26 

Άρθρο 16. ΕΝΣΤΑΣΗ ..................................................................................................................................... 26 

Άρθρο 17. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .............................................................................................. 26 

Άρθρο 18. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.......................................................................................................... 27 

Άρθρο 19. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ..................................................................................................................... 27 

Άρθρο 20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................................................... 27 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ...................................................... 28 

 

 

  

ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7





 

       -4- 
 

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. Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α'/24.05.11) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 

Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 

2. Tην υπ’ αρ. 226403/Γ1/21.12.2017 (ΦΕΚ 13/16.01.2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων: Τροποποίηση της αρ. 192182/Γ1/26.11.2015 Υ.Α. με θέμα «Παύση της 

θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορισμός 

νέων» (ΦΕΚ 872/30.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)». 

3. To 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)». 

4. 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». 

5. 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. 

6. 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». 

7.  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». 

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

9. των άρθρων 7, 13 και 15 ν. 2690/1999 (Φ. Ε. Κ. 45/ Α' /9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

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

έγγραφα και στοιχεία». 

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

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127 /2013 και άλλες 

διατάξεις». 

12. Τη με αριθμό 2016-1-EL01-KA201-023513 σύμβαση επιχορήγησης σχεδίου με πολλούς δικαιούχους ΚΑ2 

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

13. Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει το πρόγραμμα Erasmus+. 

14. Την υπ’ αριθ. 31/17-07-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής Απόφαση περί Εγκρίσεως Διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού. 
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και όσων απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, σε συνδυασμό με το σύνολο 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 «Διοργάνωση συνεδρίου – Sign First», για την υποβολή προτάσεων 

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

 

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 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. 

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

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30192700-8 Γραφική ύλη, 72310000-1 Υπηρεσίες Επεξεργασίας 

Δεδομένων, 79960000-1 Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες, 71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης, 55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας, 79540000-1 Υπηρεσίες διερμηνείας, 79530000-8 

Υπηρεσίες μετάφρασης, 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων. 

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€, 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 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο 

Teaching European Signed Languages as a First Language (Sign First) (Grant agreement n. 2016-1-ELO1-KA201-

023513).  

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων  διδασκαλίας και η προώθηση και ανάπτυξη της 

διδασκαλίας της Νοηματικής ως πρώτης γλώσσας σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές, μέσω ενός αναλυτικού 

εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα παραχθεί. Στο πλαίσιο των ανωτέρω το ΙΕΠ, καλείται να υλοποιήσει το 
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τελικό συνέδριο (multiplier event), το οποίο αποτελεί μία από τις κεντρικές δράσεις του σχεδίου διάδοσης – 

διάχυσης του  «SIGN FIRST».  

Το Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί στις 28 – 29  Σεπτεμβρίου 2018 στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος στην Ελλάδα και την πραγματοποίηση και της τέταρτης διακρατικής 

συνάντησης. Οι κύριοι στόχοι του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος 

όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

 η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα,  

 η Έρευνα για την προηγμένη τεχνολογία της διδασκαλίας των νοηματικών γλωσσών ως πρώτη γλώσσα 

 το ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό υλικό του "SIGN FIRST" 

 τα βασικά Γλωσσικά Υλικά (ιστορίες σε ΝΓ, λεξικά κτλ.) 

 το Πρόγραμμα Σπουδών και τον  Οδηγό για τους Δασκάλους, 

 τα Εργαλεία αξιολόγησης για την γλωσσική επίδοση στην ΝΓ, 

 τα υλικά για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

Ένας επιπλέον στόχος είναι και η άμεση διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και τις κοινότητες των 

Κωφών και ακουόντων, ώστε να αξιοποιηθούν έμπρακτα στις εκπαιδευτικές πρακτικές τα παραδοτέα του 

έργου.  

  

5.1 Φυσικό αντικείμενο - Παραδοτέα 

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  επιλογή  Αναδόχου/-ων  για  την  προμήθεια ή/και 

παροχή  υπηρεσιών  για τη διοργάνωση συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ζακλιν ντε 

Ρομιγί» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, 

την Παρασκευή 28.09.2018, από 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 29.09.2018 από 08:00 έως 16:00. Στο 

συνέδριο θα συμμετέχουν έως και 300 άτομα.  

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

διακήρυξη, στα κάτωθι τμήματα: 

 

Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» 

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Α είναι η παραγωγή υλικού δημοσιότητας και συνεδριακού υλικού όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

 Αφίσες (Τετραχρωμίας, διαστ. 50x70, χαρτί 135gr velvet), 15 τμχ 

 Φάκελος με το λογότυπο του έργου (Μέγεθος  Α4, χάρτινος και να διαθέτει εσωτερικά αυτιά 

συγκράτησης των εγγράφων). Μέσα σε κάθε φάκελο θα υπάρχει ένα τρίπτυχο φυλλάδιο (6 σελίδες, 

διαστάσεις: α3 ανοικτό) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα, στυλό διαρκείας με το λογότυπο 

του έργου και μπλοκ σημειώσεων (Ριγέ, εξώφυλλο με λογότυπο, μεγ. Α5), 350 τχμ. 

 Τρίπτυχο φυλλάδιο (6 σελίδες, διαστάσεις: α3 ανοικτό), επιπλέον 100τμχ 

 

ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7





 

       -7- 
 

Το δημιουργικό θα δοθεί από το ΙΕΠ 10 μέρες πριν την εκτέλεση του έργου και η εκτύπωση θα γίνει μετά 

από έγκριση του Υπευθύνου του έργου. 

Το υλικό θα παραδοθεί 2 ώρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου (δηλαδή έως τις 14:00, 28.09.2018) στο 

Υπουργείο Παιδείας, έξω από την αίθουσα «Ζακλιν ντε Ρομιγί» στην οποία διοργανώνεται το συνέδριο. 

 

Τμήμα Β: «Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση»  

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος  Β «Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση» είναι η παροχή υπηρεσιών 

Βιντεοσκόπησης/Φωτογράφισης όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 Βιντεοσκόπησης Υψηλής ευκρίνειας  (σε μορφή full HD 1080p) και για τις 2 ημέρες του συνεδρίου. Το 

βιντεοσκοπημένο υλικό θα ξεκινάει με τους τίτλους του προγράμματος και του Erasmus+. 

 Φωτογράφιση  (ψηφιακές φωτογραφίες τουλάχιστον 300ppi) και για τις 2 ημέρες του συνεδρίου. Οι 

φωτογραφίες πρέπει να είναι ψηφιακές, τραβηγμένες σε ασυμπίεστη μορφή, αρχειοθετημένες σε 

cd/dvd και να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αποστολής του φωτογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου. 

Το υλικό θα παραδοθεί σε ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. 3 DVD) 10 μέρες μετά τη λήξη του συνεδρίου.  

 

Τμήμα Γ: «Τεχνική Υποστήριξη» 

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Γ είναι η τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο τεχνικό του Υπ. Παιδείας. Ο ανάδοχος θα  φροντίσει για τον εξοπλισμό της αίθουσας «Ζακλίν ντε 

Ρομιγί» με  200 ακουστικά/δέκτες για κονσόλα μετάφρασης ΥΑΜΑΗΑ audiotel.  

 

Τμήμα Δ: «Υπηρεσίες μετάφρασης»  

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Δ είναι η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και για τις δύο ημέρες του 

συνεδρίου, Παρασκευή 28.09.2018 και Σάββατο, 29.092018 στην αίθουσα «Ζακλίν Ντε Ρομιγί» στο ΥΠΠΕΘ.  

Θα χρειαστούν υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάφραση (από Ελληνικά σε Αγγλικά και από Αγγλικά σε Ελληνικά).  

 

Τμήμα Ε: «Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας»  

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Ε είναι παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από και προς τη νοηματική 

γλώσσα, ελληνική και διεθνή, για τις 2 ημέρες του συνεδρίου Παρασκευή 28.09.2018 και Σάββατο, 29.092018 

(15 ώρες) στην αίθουσα «Ζακλίν Ντε Ρομιγί» στο ΥΠΠΕΘ  αλλά και για την Κυριακή, 30.09.2018 κατά τη 

διάρκεια της πολιτιστικής εκδήλωσης (5 ώρες).  

 

Τμήμα ΣΤ: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)»  

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε έως 300 άτομα και για τις δύο 

ημέρες του συνεδρίου, Παρασκευή 28.09.2018 και Σάββατο, 29.092018 στην αίθουσα «Ζακλίν Ντε Ρομιγί» 

στο ΥΠΠΕΘ  ως εξής:  
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Είδος Περιγραφή Διάρκεια 

Διάλειμμα για καφέ Καφές φίλτρου, τσάι, χυμός, βουτήματα, 
εμφιαλωμένο νερό.  

Για κάθε μέρα του 
συνεδρίου 

Καφέ Να διατίθεται καφές καθ’ όλη τη διάρκεια του 
συνεδρίου 

Παρασκευή 
28/09/2018 

Ελαφρύ γεύμα Έξω από τη συνεδριακή αίθουσα θα διατεθεί 
ελαφρύ γεύμα σε άλλο διάλλειμα,  που θα 
περιλαμβάνει finger food (χωρίς πιάτο) ελληνικής 
κουζίνας ζεστό και κρύο και αναψυκτικά 

Σάββατο 
29/09/2018 

 

Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει το χώρο προσφοράς του catering, θα προσφέρει το αντίστοιχο service και θα 

φροντίσει για την επαναφορά του χώρου στην πρότερη κατάστασή του. 

Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου 

για τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων στο συνέδριο, βάσει του οποίου θα γίνει και η σχετική τιμολόγηση. 

Για το συνέδριο ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να είναι έως και -20% σε σχέση με τον αριθμό που 

αναφέρεται. 

 

Τμήμα Ζ: «Πολιτιστική εκδήλωση (social event)»  

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Ζ είναι η οργάνωση ολοήμερης πολιτιστικής εκδήλωση για έως 20  

άτομα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 30.09.2018,  στον Αργοσαρωνικό με πλοιάριο  (όχι 

ιδιωτική) όπου θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής κι άλλων συνέδρων (έως 50 άτομα) με ατομικά τους 

έξοδα. Στην εκδήλωση θα περιλαμβάνεται και γεύμα για έως 20 άτομα.  

Τόπος αναχώρησης και επιστροφής θα είναι το λιμάνι του Πειραιά ή Μαρίνα Φλοίσβου. Σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας (πχ κακοκαιρίας) που θα εμποδίσει την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ο ανάδοχος δεν θα 

έχει δικαίωμα αποζημίωσης  για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Επιπλέον δεν θα υπάρξει αποζημίωση για 

διερμηνεία.  

Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της 

πολιτιστικής εκδήλωσης για τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων, βάσει του οποίου θα γίνει η σχετική 

τιμολόγηση. Για την πολιτιστική εκδήλωση ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να είναι έως και -20% σε 

σχέση με τον αριθμό που αναφέρεται. 

 

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 στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και επιμερίζεται ως εξής: 

Τμήμα Περιγραφή 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 
Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ 24% 

Τμήμα Α Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό 1.209,68 1.500,00 

Τμήμα Β Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση 1.209,68 1.500,00 

Τμήμα Γ  Τεχνική Υποστήριξη 1.169,36 1.450,00 

Τμήμα Δ Υπηρεσίες μετάφρασης 1.451,61 1.800,00 

Τμήμα Ε Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας 1.612,90 2.000,00 

Τμήμα ΣΤ Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) 2.540,32 3.150,00 

Τμήμα Ζ Πολιτιστική εκδήλωση (social event) 806,45 1.000,00 

Σύνολο 10.000,00 12.400,00 

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. 

 

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. 

Η ολοκλήρωση του έργου του/των Ανδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί  κατόπιν βεβαίωσης του Υπεύθυνου του 

έργου ως προς την καλή εκτέλεση του έργου (για το Τμήμα ΣΤ/Ζ θα επισυνάπτονται τα σχετικά 

παρουσιολόγια/ ονομαστικές καταστάσεις των συμμετεχόντων) βάσει του πρακτικού παραλαβής της 

αρμόδια επιτροπής και της έγκρισης του Πρακτικού από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

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). 

 

5.4 Διάρκεια Υλοποίησης Έργου 

Η διάρκεια της ανάθεσης για κάθε τμήμα ορίζεται από την ημερομηνία ανάθεσης και κοινοποίησής της στον 

ανάδοχο έως 15.11.2018. (όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί το αργότερο έως 22.10.2018– 

έως 15.11.2018 για την οριστική παραλαβή).  Σε περίπτωση που το ποσό της Ανάθεσης (στο σύνολο  

πολλαπλών τμημάτων) είναι άνω των 2.500,00€ θα υπογραφεί σχετική σύμβασης και η οποία θα λαμβάνεται 

υπόψη για την έναρξη υλοποίησης του έργου.   
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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. 

 

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. 
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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 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 
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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/τηε 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 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  

8.4 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, 
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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 δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01.08.2018 και ώρα 15:00. 

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

από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς επί ποινή αποκλεισμού, 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: 

«Διοργάνωση συνεδρίου – Sign First» 

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

Για το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων  

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 01.08.2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 15:00  

 

«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 02.08.2018 ημέρα Πέμπτη 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. 
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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» 

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. 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.  

 

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/-

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  
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«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.  

 

Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» 

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

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης: 

Πίνακας Α «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αφίσες (Τετραχρωμίας, διαστ. 50x70, χαρτί 135gr velvet) 15 ΝΑΙ   

Φάκελος με το λογότυπο του έργου (Μέγεθος  Α4, 

χάρτινος και να διαθέτει εσωτερικά αυτιά συγκράτησης 

των εγγράφων) 

350 ΝΑΙ 

  

Τρίπτυχο φυλλάδιο (6 σελίδες, διαστάσεις: α3 ανοικτό) 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα 
450 ΝΑΙ 

  

Στυλό  διαρκείας με το λογότυπο του έργου 350 ΝΑΙ   

Μπλοκ σημειώσεων (Ριγέ, εξώφυλλο με λογότυπο, μεγ. 

Α5) 
350 ΝΑΙ 

  

Σε κάθε φάκελο (350τμχ) θα πρέπει να τοποθετηθούν από 

ένα τρίπτυχο φυλλάδιο, στυλό και μπλοκ σημειώσεων. 
- ΝΑΙ 

  

Το δημιουργικό θα δοθεί από το ΙΕΠ 10 μέρες πριν την 

εκτέλεση του έργου και η εκτύπωση θα γίνει μετά από 

έγκριση του Υπευθύνου του έργου, ήτοι 18.09.2018 

- ΝΑΙ 

  

Το υλικό θα παραδοθεί 2 ώρες πριν την έναρξη του 

Συνεδρίου (δηλαδή έως τις 14:00, 28.09.2018) στο 

Υπουργείο Παιδείας, έξω από την αίθουσα «Ζακλίν Ντε 

Ρομιγί» στην οποία διοργανώνεται το συνέδριο. 

- ΝΑΙ 

  

 

Τμήμα Β: «Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση»  

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

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης: 
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Πίνακας Β «Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιντεοσκόπησης Υψηλής ευκρίνειας  (σε μορφή full 

HD 1080p) και για τις 2 ημέρες του συνεδρίου 
ΝΑΙ 

  

To βιντεοσκοπημένο υλικό θα ξεκινάει με τους 

τίτλους του προγράμματος και του Erasmus+. 
ΝΑΙ 

  

Φωτογράφιση (ψηφιακές φωτογραφίες τουλάχιστον 

300ppi) και για τις 2 ημέρες του συνεδρίου 
ΝΑΙ 

  

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψηφιακές, 

τραβηγμένες σε ασυμπίεστη μορφή και 

αρχειοθετημένες σε cd/dvd και θα υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης αποστολής του φωτογραφικού 

υλικού μέσω διαδικτύου 

ΝΑΙ 

  

 

Τμήμα Γ: «Τεχνική Υποστήριξη» 

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

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης: 

Πίνακας Γ «Τεχνική Υποστήριξη» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος θα  φροντίσει για τον 

εξοπλισμό της αίθουσας με  200 

ακουστικά/δέκτες για κονσόλα 

μετάφρασης ΥΑΜΑΗΑ audiotel. 

ΝΑΙ 

  

Η τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου θα 

γίνει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 

τεχνικό του Υπ. Παιδείας. 

ΝΑΙ 

  

 

Τμήμα Δ: «Υπηρεσίες μετάφρασης»  

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

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης: 

Πίνακας Δ «Υπηρεσίες Μετάφρασης» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ταυτόχρονη μετάφραση (από Ελληνικά 

σε Αγγλικά και από Αγγλικά σε Ελληνικά) 

για την Παρασκευή, 28.09.2018  και για 

το Σάββατο, 29.09.2018 

ΝΑΙ 
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Τμήμα Ε: «Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας»  

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

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης: 

Πίνακας Ε: «Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Υπηρεσίες διερμηνείας από και προς τη 

νοηματική γλώσσα, ελληνική και διεθνή  

για τις δύο ημέρες του συνεδρίου 

(Παρασκευή, 28.09.2018 και Σάββατο, 

29.09.2018, 15 ώρες) 

ΝΑΙ 

  

Υπηρεσίες διερμηνείας από και προς τη 

νοηματική γλώσσα, ελληνική και διεθνή  

για την πολιτιστική εκδήλωση (Κυριακή, 

30.09.2018, 5 ώρες).  

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η 

πολιτιστική εκδήλωση, ο ανάδοχος δεν θα 

έχει δικαίωμα αποζημίωσης  για 

διερμηνεία. 

ΝΑΙ 

  

 

Τμήμα ΣΤ: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)»  

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

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης: 

Πίνακας ΣΤ: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Διάλειμμα για καφέ 

- την Παρασκευή, 28.09.2018 και  

- το Σάββατο, 30.09.2018 

Στο διάλειμμα θα διατίθεται καφές φίλτρου, 

τσάι, χυμός, βουτήματα, εμφιαλωμένο 

νερό.  

ΝΑΙ 

  

Την Παρασκευή 28-9 θα διατίθεται καφές 

καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. 
ΝΑΙ 

  

Ελαφρύ γεύμα για το Σάββατο, 29.09.2018 

Έξω από τη συνεδριακή αίθουσα θα 

διατεθεί ελαφρύ γεύμα σε άλλο διάλλειμα,  

που θα περιλαμβάνει finger food (χωρίς 

ΝΑΙ 
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Πίνακας ΣΤ: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

πιάτο) ελληνικής κουζίνας ζεστό και κρύο 

και αναψυκτικά 

Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει το χώρο 

προσφοράς του catering, θα προσφέρει το 

αντίστοιχο service και θα φροντίσει για την 

επαναφορά του χώρου στην πρότερη 

κατάστασή του. 

ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί το αργότερο 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την 

πραγματοποίηση του συνεδρίου για τον 

ακριβή αριθμό για το ακριβές πλήθος των 

συμμετεχόντων στο συνέδριο, βάσει του 

οποίου θα γίνει και η σχετική τιμολόγηση. 

Για το συνέδριο ο αριθμός των 

συμμετεχόντων δύναται να είναι έως και 

μείον 20% σε σχέση με τον αριθμό που 

αναφέρεται. 

ΝΑΙ 

  

 

Τμήμα Ζ: «Πολιτιστική εκδήλωση (social event)»  

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

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης: 

Πίνακας Ζ: «Πολιτιστική εκδήλωση (social event)» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οργάνωση ολοήμερης πολιτιστικής 

εκδήλωση για έως  20  άτομα, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 30.09.2018,  

στον Αργοσαρωνικό με πλοιάριο  (όχι 

ιδιωτική). 

ΝΑΙ 

  

Δυνατότητα συμμετοχής κι άλλων συνέδρων 

(έως 50 άτομα) με ατομικά τους έξοδα. 
ΝΑΙ 

  

Στην εκδήλωση θα περιλαμβάνεται και 

γεύμα για έως 20 άτομα. 
ΝΑΙ 

  

Τόπος αναχώρησης και επιστροφής θα είναι 

το λιμάνι του Πειραιά ή Μαρίνα Φλοίσβου 
ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την 

πραγματοποίηση της πολιτιστικής 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Ζ: «Πολιτιστική εκδήλωση (social event)» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

εκδήλωσης για τον ακριβή αριθμό για το 

ακριβές πλήθος των συμμετεχόντων, βάσει 

του οποίου θα γίνει η σχετική τιμολόγηση. 

Για την πολιτιστική εκδήλωση ο αριθμός των 

συμμετεχόντων δύναται να είναι έως και 

μείον 20% σε σχέση με τον αριθμό που 

αναφέρεται. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (πχ 

κακοκαιρίας) που θα εμποδίσει την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ο 

ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωμα 

αποζημίωσης  για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία. Επιπλέον δεν θα υπάρξει αποζημίωση 

για διερμηνεία. 

ΝΑΙ 

  

 

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 προσφέρον/-ουσα 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. 

 

11.3 Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

και υπογεγραμμένο, όπως παρατίθεται, χωρίς αλλαγές τους παρακάτω πίνακες: 

 

Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» 

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

και υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα:  

Πίνακας Α1 «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» 

Περιγραφή Τιμή / τμχ Τεμάχια 
Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ  

Σύνολο με ΦΠΑ 
(€) 

Αφίσες (Τετραχρωμίας, διαστ. 

50x70, χαρτί 135gr velvet) 

 15    
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Πίνακας Α1 «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» 

Περιγραφή Τιμή / τμχ Τεμάχια 
Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ  

Σύνολο με ΦΠΑ 
(€) 

Φάκελος με το λογότυπο του 

έργου (Μέγεθος  Α4, χάρτινος και 

να διαθέτει εσωτερικά αυτιά 

συγκράτησης των εγγράφων) 

 350    

Τρίπτυχο φυλλάδιο (6 σελίδες, 

διαστάσεις: α3 ανοικτό) το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα 

 450    

Στυλό  διαρκείας με το λογότυπο 

του έργου 

 350    

Μπλοκ σημειώσεων (Ριγέ, 

εξώφυλλο με λογότυπο, μεγ. Α5) 

 350    

Σύνολο      

 

Τμήμα Β: «Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση» 

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Β» θα πρέπει θα πρέπει να εμπεριέχει 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα:  

Τμήμα Β1: «Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση» 

Περιγραφή 
Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ  

Σύνολο με ΦΠΑ 
(€) 

Βιντεοσκόπηση και για τις 2 

ημέρες του συνεδρίου. 

   

Φωτογράφηση για τις 2 

ημέρες του συνεδρίου. 

   

Σύνολο    

 

Τμήμα Γ: «Τεχνική Υποστήριξη» 

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Γ» θα πρέπει θα πρέπει να εμπεριέχει 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα:  

Πίνακας Γ1 «Τεχνική Υποστήριξη» 

Περιγραφή 
Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Ο ανάδοχος θα  φροντίσει για τον εξοπλισμό της 

αίθουσας με  200 ακουστικά/δέκτες για 

κονσόλα μετάφρασης ΥΑΜΑΗΑ audiotel. 

   

Η τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου θα γίνει σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο τεχνικό του Υπ. 

Παιδείας. 

ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7





 

       -21- 
 

 

Τμήμα Δ: «Υπηρεσίες μετάφρασης»  

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Δ» θα πρέπει θα πρέπει να εμπεριέχει 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα:  

Πίνακας Δ1 «Υπηρεσίες Μετάφρασης» 

Περιγραφή 
Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

ΦΠΑ 
Σύνολο με ΦΠΑ 

(€) 

Ταυτόχρονη μετάφραση (από Ελληνικά 

σε Αγγλικά και από Αγγλικά σε Ελληνικά) 

για την Παρασκευή, 28.09.2018  και για 

το Σάββατο, 29.09.2018 

   

 

Τμήμα Ε: «Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας»  

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Τμήμα Ε» θα πρέπει θα πρέπει να εμπεριέχει 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα:  

Πίνακας Ε1: «Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας» 

Περιγραφή 
Σύνολο 
ωρών 

Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ Σύνολο με ΦΠΑ 

Υπηρεσίες διερμηνείας από και προς τη νοηματική 

γλώσσα, ελληνική και διεθνή, για την Παρασκευή, 

28.09.2018  και για το Σάββατο, 29.09.2018 

15 

   

Υπηρεσίες διερμηνείας από και προς τη νοηματική 

γλώσσα, ελληνική και διεθνή  για την πολιτιστική 

εκδήλωση (Κυριακή, 30.09.2018) 

5 

   

Σύνολο 20    

 

 

Τμήμα ΣΤ: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)»  

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

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα:  

Πίνακας ΣΤ1: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)» 

Περιγραφή 
Κόστος 
/άτομο 

Άτομα 
Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Υπηρεσίες catering για την 

Παρασκευή, 28.09.2018 (καφές) 

 300    

Υπηρεσίες catering για το Σάββατο, 

29.09.2018 (καφές και γεύμα) 

 300    

Σύνολο      
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Τμήμα Ζ: «Πολιτιστική εκδήλωση (social event)»  

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

υπογεγραμμένο τον κάτωθι πίνακα:  

Πίνακας Ζ1: «Πολιτιστική εκδήλωση (social event)» 

Περιγραφή Κόστος / άτομο Συμμετέχοντες 
Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Οργάνωση ολοήμερης 

πολιτιστικής εκδήλωση για 

έως  20  άτομα. 

 20    

 

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. 

 

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, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 

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

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι 

των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
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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. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν 

αυτό δεν είναι δυνατόν, σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων). Εν 

συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει 

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

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 

 

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. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί επίσης, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας, να ζητεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν και περαιτέρω δικαιολογητικά, πέραν αυτών που ορίζονται στο άρθρο 12 της 

παρούσας διακήρυξης όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και στο ΠΔ 28/2015. 

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

και την ανάθεση της σύμβασης. 

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

αναθέτουσας αρχής, η οποία θα αποτελεί απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.  

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

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

Τα αποτελέσματα του/των ανωτέρω σταδίου/ων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής στους/στις προσφέροντες/-ουσες. 

Κατά της/των ανωτέρω απόφασης/αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

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

κατακύρωση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε 

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

σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας. Σημειώνεται ότι μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και την 

ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7





 

       -24- 
 

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

προσωρινό/-η ανάδοχο μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής από τους/τις 

λοιπούς/-ές προσφέροντες/-ουσες που συμμετείχαν στο στάδιο των οικονομικών προσφορών. 

 

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 

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. 

Το ανωτέρω πιστοποιητικό να έχει τρέχουσα ημερομηνία και να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που το εν λόγω πιστοποιητικό δεν καλύπτει χρονικά το 

διάστημα ανάθεσης και υπογραφής της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εάν η προθεσμία τους λήγει ή έληξε. 

2. για την παράγραφο 8.2 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 
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του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα 

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

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά να έχουν τρέχουσα ημερομηνία και να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν καλύπτουν χρονικά το 

διάστημα ανάθεσης και υπογραφής της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εάν η προθεσμία τους λήγει ή έληξε. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της.  

 

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. 

 

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 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
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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 διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και 

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

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

προσφορών, 

 εάν κανείς από τους/τις προσφέροντες/-ουσες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 

 για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, 

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

ουσιωδώς, 

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

 εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα οικονομικά, 

 εάν παύσει ο χρόνος ισχύος των προσφορών, 

 για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

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

για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

 

Άρθρο 19. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

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

 Το κείμενο της ανάθεσης κατά τμήμα 

 Η με αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 133 5355 (κ. Κωνσταντίνα Σαββοπούλου, κ. 

Κωνσταντίνο Λειβαδίτη,), και επί των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 2131335301 (κ. Βασίλη 

Κουρμπέτη). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 

 

 

Γεράσιμος Κουζέλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

[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: [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [54730] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Α. ΤΣΟΧΑ 36, ΑΘΗΝΑ, 11521] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΕΥΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΠΝΙΑΡΗ] 

- Τηλέφωνο: [213 133 5156] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [proceeb@iep.edu.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.iep.edu.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): «Διοργάνωση συνεδρίου – Sign First»  

 [30192700-8 Γραφική ύλη, 72310000-1 Υπηρεσίες Επεξεργασίας Δεδομένων, 79960000-1 

Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες, 71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, 55520000-

1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας, 79540000-1 Υπηρεσίες διερμηνείας, 79530000-8 Υπηρεσίες 

μετάφρασης, 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμηθειών και υπηρεσιών] 

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

- 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 αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

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 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 

μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

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 άλλους; 

[] 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. 

[   ] 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους/-ες 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: 
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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. 

 

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: 
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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 προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

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): 

[……][……][……][……] 

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: [……] 

 

 

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 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

 

α)[……]· 
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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 ; 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

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): ii 

[……][……][……] 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας 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 

 

Μέρος V: 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν. 

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 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

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 την «Προμήθεια και αποστολή αναλωσίμων/ 

γραφικής ύλης για την υποστήριξη των πιλοτικών σχολείων για την εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης» 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος 

 

 

 

i 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. 

ii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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