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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  Ιάξηζα 31/05/2017 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ 

ΑΦΑΙΗΖ  & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ  

ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ 

 Αξηζκ. Πξση.: 4821 

ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΑΠΑΥΟΙΖΖ 

ΔΡΓΑΣΗΘΟΤ ΓΤΛΑΚΗΘΟΤ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ Γ/ΛΖ ΘΔΑΙΗΑ 

 ΑΡ.ΦΑΘ  5/2017 

 

Σαρ.Γ/λζε: Δξκνγέλνπο 10   

Σ.Θ.: 41447 

  

Σει: 2410564519  

Fax: 2410564501  

Email: thessalia@oaed.gr  

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ 

Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ κε 

ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, γηα ηελ «ΞξνκΪζεηα ζπλνιηθΨ δεθαΩμη (16) ηεκαρΫσλ 

θσηναληηγξαθηθώλ ζπζθεπώλ (εΫδνο Η θαη ΗΗ)», γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

αξκνδηφηεηαο Πεξ/θήο Γ/λζεο Θεζζαιίαο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο πνζνχ 44.800,00€ 

ρσξίο ΦΠΑ ήηνη 55.552,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο θαη ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ 

13/06/2017 εκέξα ΡξΫηε θαη ψξα 10:30 π.κ., λα πξνζέιζνπλ ζηα γξαθεία ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο 

Θεζζαιίαο, Δξκνγέλνπο 10, πξνο ππνβνιή ζθξαγηζκέλσλ εγγξάθσλ πξνζθνξψλ ζηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκψλ (Δ.Α.Α.Γ.).  

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο φξνπο θ.ι.π. ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ παξέρνληαη απφ ην  αξκφδην ΡΚΖΚΑ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, θάζε εξγάζηκε εκέξα, απφ 8:30 π.κ – 14.30 κ.κ (Ρει.: 2410564519, Φαμ: 

240564501, email: thessalia@oaed.gr).  

πεύζπλνο  γηα ΡερληθΨ ΘΩκαηα : Θ.Εαραξάθε, Κ.Σζαβαξή ηει: 210-9989616, 210-9989585 

 

ΙΨξηζα  31-05-2017 

Ζ ΑΛ. ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ  ΣΖ ΠΔΡ/ΘΖ Γ/ΛΖ 

ΘΔΑΙΗΑ 

 

     ΟΙΓΑ ΣΗΟΤΡΒΑ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  Ιάξηζα 31/05/2017 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ 

ΑΦΑΙΗΖ  & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ  

ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ 

 Αξηζκ. Πξση.: 4821 

ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΑΠΑΥΟΙΖΖ 

ΔΡΓΑΣΗΘΟΤ ΓΤΛΑΚΗΘΟΤ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ Γ/ΛΖ ΘΔΑΙΗΑ 

 ΑΡ.ΦΑΘ  5/2017 

 

Σαρ.Γ/λζε: Δξκνγέλνπο 10   

Σ.Θ.: 41447 

  

Σει: 2410564519  

Fax: 2410564501  

Email: thessalia@oaed.gr  

 

 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ 

Ο Οξγαληζκφο  Απαζρφιεζεο  Δξγαηηθνχ  Γπλακηθνχ πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

πνπ ζα αλαιάβεη ηελ «ΞξνκΪζεηα ζπλνιηθΨ δεθαΩμη (16) ηεκαρΫσλ θσηναληηγξαθηθώλ 

ζπζθεπώλ (εΫδνο Η θαη ΗΗ)», γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ αξκνδηφηεηαο Πεξ/θήο 

Γ/λζεο Θεζζαιίαο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο πνζνχ 44.800,00€ ρσξίο ΦΠΑ ήηνη 

55.552,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (24%), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο  παξνχζαο 

πξφζθιεζεο θαη ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ΣΟΠΟ- ΥΡΟΛΟ ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ 
ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ 

ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ 
ΖΚΔΡΑ ΩΡΑ 

ΟΑΔΓ 

ΠΔΡ/ΘΖ Γ/ΛΖ 

ΘΔΑΙΗΑ 

13/06/17 Σξίηε 10:30π.κ.    

 

Όξνη ζπκκεηνρΪο ζην Γηαγσληζκό  

Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 13/06/2017   θαη ψξα 10.30 πκ ζηα 

γξαθεία Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαιίαο, Δξκνγέλνπο 10, 1νο  φξνθνο. Πξνζθνξέο πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο 
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εθπξφζεζκεο.   

θξαγηζκέλεο έγγξαθεο πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ είηε απηνπξνζψπσο είηε κε εηδηθά πξνο 

ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Θεζζαιίαο. 

Κπνξνχλ επίζεο λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν 

(courier). 

Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε Πξνζθνξέο πνπ ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα. 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν Πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο 

ηεο Πξφζθιεζεο.  

Οη Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηξεηο (3) 

μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο», 

β) θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» θαη γ) θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝηθνλνκηθΪ 

ΞξνζθνξΨ». Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, ην 

πεξηερφκελν ησλ αλσηέξσ θαθέισλ ππνβάιιεηαη εηο δηπινύλ (Ξξσηόηππν θαη ΑληΫγξαθν) θαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.  

- Οη πξνζθνξέο δελ ραξηνζεκαίλνληαη. 

 

Α) Λνκηθό ΞιαΫζην  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

1. ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/8-8-2014) « Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο  ηζρχεη.  

2. ηνπ Λ. 4441/2016 (ΦΔΘ 227/Α/6-12-2016)  

3. ηνπ Λ. 4447/2016 (ΦΔΘ 2418/Α/23-12-2016)  

4. ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Λ.4465/17 (ΦΔΘ 47/Α/4-4-2017) 

5. ηνπ Λ.4270/2014 (ΦΔΘ 143/28-06-2014)  « Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»   

6. ηνπ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο –Θαηαξγήζεηο 

πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Πξνζψπσλ  θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίσλ-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

7. ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Λ.4144/2013 (ΦΔΘ Α/88/18-04-2013), κε ηηο νπνίεο ν ΟΑΔΓ θαηέζηε 

θαζνιηθφο δηάδνρνο ησλ θαηαξγεζέλησλ Λ.Π.Γ.Γ. ΟΔΔ & ΟΔΘ,  

8. ηνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α΄/15-9-2011), «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ Λ.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

9. ηνπ Λ.4024/2011 (ΦΔΘ 226/Α/27-10-2011) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ κε θιήξσζε»  

10. ηνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη 

άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ Α’ 112/13 Ηνπιίνπ 2010), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ.4210/2013 (ΦΔΘ 

254 Α΄/2013, άξζξν 23) .  

11. ηνπ Λ. 2956/2001 «Αλαδηάξζξσζε ΟΑΔΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄258),φπσο ηζρχεη. 
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12. ηνπ Ξ.Γ 80/2016 « Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/Α/5-08-2016).  

13. ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο   Λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35 ηεο 29-06-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΘ Α΄138). 

14. ηνπ ΠΓ 136/31-12-2011 (ΦΔΘ Β΄267) «Πεξί θαζνξηζκνχ θαηψηαηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ πνπ 

ειέγρνληαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 

15. ηεο αξηζκ. 158/2016 (ΦΔΘ  3698/Β΄/ 16-11-2016) απφθαζε «Έγθξηζε “Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 

Τπεχζπλεο Γήισζεο “ (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Λ. 4412/2016 (Α΄147) , γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ»   

16. ηεο ππ’ αξηζ. 190789/3.6.02 απφθαζεο ηνπ Τπ. Απαζρφιεζεο & Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (ΦΔΘ 

754/B/19.6.02,«Παξάιιειε άζθεζε αξκνδηνηήησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκφ. 191041/24-07-

2003 Τ.Α ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  

17.ην κε αξηζκφ 4230/12-05-2017  πξσηνγελΩο αΫηεκα ηεο ππεξεζίαο  

    (ΑΓΑΚ: 17REQ006174715/12-05-2017)  

18. ηελ αξηζκ. 1119/19-05-2017  απόθαζε αλΨιεςεο δΩζκεπζεο πίζησζεο  

(ΑΓΑ : Ω2Σ94691Ω2-5ΚΟ ΘΑΗ  ΑΓΑΚ: 17REQ006174715/22-05-2017 ), 

19.ηελ ππ’ αξηζκ. 1380/30/16-05-2017  απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, γηα ηελ «ΞξνκΪζεηα ζπλνιηθΨ δεθαΩμη 

(16) ηεκαρΫσλ θσηναληηγξαθηθώλ ζπζθεπώλ (εΫδνο Η θαη ΗΗ)», γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ αξκνδηφηεηαο Πεξ/θήο Γ/λζεο Θεζζαιίαο. 

 

B)   1. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο εΫηε γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζεΫζαο πνζόηεηαο θαη γηα 

ηα δύν εΫδε εΫηε γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζεΫζαο πνζόηεηαο γηα Ωλα από ηα δύν 

εΫδε θαη σο εθ ηνύηνπ ε θαηαθύξσζε ζα γΫλεη ζε Ωλαλ Ϊ δύν πξνκεζεπηΩο.  

2. Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

3. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθΩο εκΩξεο 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

4. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίδεηαη ζε επξψ θαη γηα παξάδνζε ηνπ είδνπο ειεχζεξνπ εληφο ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ, ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί, αλαγξάθεηαη δε νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. 

5. Ζ ηηκΪ ηνπ πξνο πξνκΪζεηα πιηθνύ ζα δΫλεηαη θαη αλΨ κνλΨδα, ζύκθσλα κε ην 

πόδεηγκα ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο ηεο παξνύζαο θαη ζηελ ηηκΪ πεξηιακβΨλνληαη 

νη ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο, σο θαη θΨζε Ψιιε επηβΨξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ θεΫκελε 

λνκνζεζΫα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α. γηα παξΨδνζε ηνπ πιηθνύ ειεύζεξνπ 

ζηνπο ηόπνπο παξΨδνζεο. 

6. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ ηεο 

πξνζθεξφκελεο ηηκήο. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηφο ζα 

δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

7. ΘξηηΪξην αλΨζεζεο ηεο ζύκβαζεο, απνηειεΫ ε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα από νηθνλνκηθΪ 

Ψπνςε πξνζθνξΨ βΨζεη ηεο βΩιηηζηεο ζρΩζεο πνηόηεηαο - ηηκΪο ε νπνΫα εθηηκΨηαη 

ζύκθσλα κε ηα θξηηΪξηα πνπ αλαθΩξνληαη ζην ΞαξΨξηεκα Β΄ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ Ψξζξν 4 .  
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8. ΞιΩνλ ζπκθΩξνπζα από νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ εΫλαη εθεΫλε πνπ 

παξνπζηΨδεη ην κηθξόηεξν ιόγν ηεο ζπγθξηηηθΪο ηηκΪο πξνζθνξΨο πξνο ηε 

βαζκνινγΫα ηεο.  

Ζ ζπγθξηηηθή ηηκή δηακνξθψλεηαη απφ ην άζξνηζκα:  

α) ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπ κεραλήκαηνο,  

β) ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηα πέληε (5) ρξφληα κεηά ηα πξψηα δχν 

ρξφληα ηεο εγγχεζεο θαη  

γ) ηνπ θφζηνπο αλαισζίκσλ γηα 300.000 θσηναληίγξαθα (γηα ην είδνο Η) ή 600.000 

θσηναληίγξαθα (γηα ην είδνο ΗΗ). 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δίδεηαη μερσξηζηή ηηκή αλαισζίκσλ θαη μερσξηζηή ηηκή εηήζηαο 

ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε είδνο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ΄. 

9.  Οη ηηκέο είλαη ζηαζεξΩο γηα φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο.  

10. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγύεζε 

θαιΪο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,  ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο 

ζπκβαηηθΪο αμΫαο, ρσξΫο ηνλ ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

11. Ζ παξΨδνζε ηνπ είδνπο ζα γίλεη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 

Τπεξεζία ππνδνρήο ηνπ είδνπο θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  

12. Ζ παξαιαβΪ ζα γίλεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ, απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ νξίδεηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

13. Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ Τπεξεζία ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Θεζζαιίαο απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ 

ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, 

ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

 

Γ) ΞαξαιαβΪ ηεύρνπο πξόζθιεζεο –ΞαξνρΪ ΓηεπθξηλΫζεσλ  

Θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα παξαιακβάλεη ην ηεχρνο ηεο πξφζθιεζεο απφ ηα γξαθεία ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Θεζζαιίαο, Δξκνγέλνπο 10,1νο φξνθνο . Γηαλέκεηαη δσξεάλ. 

Δπίζεο ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο δηαηίζεηαη κέζσ Γηαδηθηχνπ ζηε δηεχζπλζε 

http://www.oaed.gr θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο φξνπο θ.ι.π. ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ παξέρνληαη απφ ην αξκφδην 

ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ, θάζε εξγάζηκε εκέξα, απφ 8:30 π.κ -14:30κ.κ. (Σει.2410564519 Φαμ: 

2410564501, email :thessalia@oaed.gr.). 

 
Γ) ΞαξνρΪ ΓηεπθξηλΫζεσλ - ΠπκπιεξσκαηηθΩο πιεξνθνξΫεο  

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο 

κπνξνχλ λα δεηνχληαη κέρξη θαη Ωμη (6) εκΩξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ θαη παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή 

ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο (άξζξν 121 παξ. 5 Λ.4412/16). 
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Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε  

Θεζζαιίαο. Θαλέλαο Τπνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη απαληήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ησλ 

αηηήζεσλ παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ δίδνληαη κφλν γξαπηψο κε επηζηνιή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη αλσηέξσ. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν (e-mail) πξνο ηε δηεχζπλζε: thessalia@oaed.gr, ρσξίο φκσο ε δπλαηφηεηα απηή λα 

απαιιάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο απφ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηα εξσηήκαηα θαη γξαπηψο (κε 

επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία), κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη σο άλσ.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κφλν κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν.  

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ 

εμεηάδνληαη. 

Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 

1. ΤΛΟΠΣΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ…………………………….…………….….ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α΄  

2. ΓΔΛΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΘΙΖΖ ……………..…..…………………………………..……ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β΄ 

3. ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ –ΠΗΛΑΘΔ ΤΚΚΟΡΦΩΖ – ΠΗΛΑΘΑ 

ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΟΑΔΓ ΠΑΡΑΓΟΖ ΦΩΣΟΑΛΣΗΓΡΑΦΗΘΩΛ ΤΘΔΤΩΛ ……ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Γ  

4. ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ……………………………………..…ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Γ΄  

5. ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΤΖΣΗΘΖ ΔΠΗΣΟΙΖ ……..……………………………..……...ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Δ΄  

6. ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΚΔΛΟΤ ΔΛΣΤΠΟΤ ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΩΖ.....ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Σ΄ 

7. ΥΔΓΗΟ ΤΚΒΑΖ..…………………………………………………………….………...…ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Ε΄  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
πλνπηηθφο δηαγσληζκφο 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ  
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ 
Πξνκήζεηα ζπλνιηθά δεθαέμη (16) ηεκαρίσλ 

θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ (είδνο Η θαη ΗΗ)  γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

αξκνδηφηεηαο Πεξ/θήο Γ/λζεο  Θεζζαιίαο. 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΝΚΑΓΑΠ 

ΔΗΓΝΠ CPV 

30121200-5  Φσηναληηγξαθηθέο ζπζθεπέο 

ΘΥΓΗΘΝΠ NUTS  EL 531: Γξεβελά 

EL 611: Θαξδίηζα, Σξίθαια 

EL 612: Ιάξηζα 

EL 613: Καγλεζία 

EL 643: Δπξπηαλία 

EL 644: Φζηψηηδα 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ & ΚΝΛΑΓΑ Φσηναληηγξαθηθέο ζπζθεπέο (είδνο Η θαη ΗΗ): 16 

ηεκάρηα  ζπλνιηθά 

Δίδνο Η: Φσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα (ηαρχηεηαο 

20 αλη./ιεπηφ ηνπιάρηζηνλ), ηεκ. : 8 

Δίδνο ΗΗ: Φσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα (ηαρχηεηαο 

30 αλη./ιεπηφ ηνπιάρηζηνλ), ηεκ. : 8 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 

ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ 

ΡΝ ΦΞΑ 

55.552,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ  

(Δίδνο Η: 16.864,00€ ,Δίδνο ΗΗ: 38.688,00€) 

Αλαιεθζείζα ππνρξέσζε 1119/19-05-2017 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ 

ΒΑΟΛΔΗ 

Πξνυπνινγηζκφο ΟΑΔΓ-έηνπο 2017 

ΘΑΔ 9742 «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΚΖΥΑΛΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ» 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ  Σξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

  

Ζ παξάδνζε ηνπ είδνπο ζα γίλεη εληφο ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία 

πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο 

ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ 
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εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

 

Δληφο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ, ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα Τπεξεζηψλ παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ, θαη 

ζηε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  Δληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ 

ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ 

ΠΔΡ/ΘΖ Γ/ΛΖ ΘΔΑΙΗΑ 

(Σκήκα Πξνκεζεηψλ, 1νο φξνθνο, ψξεο 8:30 έσο 
14:30κκ) 

ηει. 2410564519 θαμ: 2410564501 

email:thessalia@oaed.gr) 

ΗΣΟΔΙΗΓΑ ΟΑΔΓ: www.oaed.gr 

ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων 

Συμβϊςεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

β) το πλόρεσ ςώμα τησ διακόρυξησ θα εύναι 

διαθϋςιμο ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτην 

ιςτοςελύδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) .    
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

 ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ  

Άξζξν 1.    ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο  

1.1 ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ζηνλ δηαγσληζκό Ωρνπλ:  

 Α. ΦπζηθΨ Ϊ λνκηθΨ πξόζσπα  εγθαηεζηεκέλα ζε α) θξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο, β) θξάηνο κέινο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη 

ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 

θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη δ) ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Β. Δλώζεηο Ϊ ΠπκπξΨμεηο ησλ αλσηΩξσ ππφ (Α) πνπ ππνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά. Γηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο έρνπλ νη Δλψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ε 

νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά πξέπεη απαξαηηήησο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.  

Οη Δλψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνθεξπζζφκελε κε ηελ 

παξνχζα πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε Έλσζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε Έλσζε κπνξεί λα 

θιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα ζπζηήζεη Θνηλνπξαμία θαη λα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ 

Θνηλνπξαθηηθφ ζηνλ ΟΑΔΓ. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο, ε  

επζχλε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ην 

Θνηλνπξαθηηθφ, πξέπεη λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ Κειψλ 

ηεο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ Κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. Ο θνηλφο απηφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ Κειψλ ηεο ζα εθδίδεη ηα 

ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηα ππφινηπα 

Κέιε, θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. Ζ Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα Κέιε ηεο Έλσζεο 

/Θνηλνπξαμίαο θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε δεηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Κειψλ ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο. 

Απαγνξεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκκεηνρέο θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζπλεξγαζίαο, ηεο 

ππεξγνιαβίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο.  

 

1.2  Ιόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό) 

προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (εϊν πρόκειται για 

μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (εϊν πρόκειται για ϋνωςη 

οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό περιςςότεροι από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 
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1.   όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη, γνωςτό ςτην 

Αναθϋτουςα Αρχό, για ϋναν ό περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που απαριθμούνται 

κατωτϋρω: 

 ζπκκεηνρΪ ζε εγθιεκαηηθΪ νξγΨλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο – 

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 δσξνδνθΫα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ – 

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο – πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31/7/2003, ζ. 54), θαζψο θαη 

φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 απΨηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ.48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ηνλ λ. 2803/200 (Α’ 48), 

 ηξνκνθξαηηθΨ εγθιΪκαηα Ϊ εγθιΪκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθΩο 

δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 

2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

(EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

 λνκηκνπνΫεζε εζόδσλ από παξΨλνκεο δξαζηεξηόηεηεο Ϊ ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηΫαο, φπσο απηέο νξίδνληαη, ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/EK ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, 

ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α’ 166), 

 παηδηθΪ εξγαζΫα θαη Ψιιεο κνξθΩο εκπνξΫαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 

ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ην λ. 4198/2013 (Α’ 215). 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κΩινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ Ϊ επνπηηθνύ νξγΨλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξΩα Ϊ Ωρεη εμνπζΫα 

εθπξνζώπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηό. Ζ αλσηΩξσ ππνρξΩσζε 

αθνξΨ ηδΫσο ηνπο δηαρεηξηζηΩο ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκΩλεο επζύλεο 

(Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν 

θαζώο θαη όια ηα κΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΠπκβνπιΫνπ ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ 

εηαηξεηώλ (Α.Δ.).  
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2. ΔΨλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ: 

 γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή / θαη 

 κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

3. Όηαλ: 

 αζεηεί ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ αξζξ. 18 ηνπ λ. 

4412/2016 

 ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

 έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, 

 εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξζξ. 24 ηνπ Λ. 4412/2006 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα, 

 έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

 έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016,  

 επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε 

 έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά 

ηνπ. 

 

Άξζξν 2 Σξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ εΫθνζη (120) εκεξνινγηαθΩο 

εκΩξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά 

πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί κε έγγξαθε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, χζηεξα απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαη΄αλσηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 

ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ Παξνχζα Πξφζθιεζε αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 
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Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.  

 

Άξζξν 3. ΠηνηρεΫα Ξξνζθνξώλ - ΘαηΨξηηζε & πνβνιΪ Ξξνζθνξώλ 

Οη Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηξεηο (3) 

μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο», β) 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» θαη γ) θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝηθνλνκηθΪ 

ΞξνζθνξΨ». Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, ην 

πεξηερφκελν ησλ αλσηέξσ θαθέισλ ππνβάιιεηαη εηο δηπινύλ (Ξξσηόηππν θαη ΑληΫγξαθν) θαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.  

ε φινπο ηνπο θαθέινπο (θπξίσο θαη σο άλσ μερσξηζηνχο) ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο ηα ζηνηρεία α-ε ηεο παξαγξ. 1  ηνπ άξζξνπ 92 Λ.4412/2016 , ήηνη  :  

 Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ»  

 Ζ επσλπκία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 Ο ηίηινο ηεο πξφζθιεζεο   

 Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

 Σα ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα   

Νη πξνζθνξΩο (ηερληθΪ & νηθνλνκηθΪ) ππνγξΨθνληαη θαη κνλνγξΨθνληαη αλΨ θύιιν από ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξΩα Ϊ, ζε πεξΫπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ, από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν απηώλ  

(ανςπόγπαθερ πποζθοπέρ θα αποππίπηονηαι ωρ απαπάδεκηερ). 

Ζ Ωλσζε νηθνλνκηθώλ θνξΩσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε 

απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. 

Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ επηθπιΨμεηο Ϊ ηξνπνπνηΪζεηο ζε νπνηνδήπνηε φξν ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο απνξξίπηνληαη εμαηξνπκέλσλ φκσο ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ ζηηο νπνίεο νη 

επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη ζε εληειψο δεπηεξεχνληα ζηνηρεία, νπφηε ε Δπηηξνπή 

αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ δχλαηαη, αηηηνινγεκέλα λα ηηο απνδερηεί.  

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μΩζκαηα - ζβεζΫκαηα- πξνζζΪθεο –δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 

πξνζζήθε.  

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθΪ θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ  ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

3.1  Ξεξηερόκελν θαθΩισλ ΞξνζθνξΨο 

3.1.1   Ξεξηερόκελν θαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο» 

Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθει0ο, κε ηελ έλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο» πεξηέρεη ηελ 

ππεύζπλε δΪισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 άξζξνπ 79 Λ.4412/16. 
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Ζ ππεύζπλε δΪισζε (χωρίσ να είναι απαραίτητη η βεβαίωςη του γνηςίου τησ 

υπογραφήσ) ζα πξΩπεη λα πξνζθνκΫδεηαη ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ ζπλεκκΩλνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο ΠΡ ,́ ην νπνΫν Ωρεη ζπληαρζεΫ ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 158/2016 (ΦΔΘ 

3698/Β΄/16-11-2016) απόθαζε «Έγθξηζε “ΡππνπνηεκΩλνπ Δληύπνπ πεύζπλεο ΓΪισζεο “ 

(ΡΔΓ) ηνπ Ψξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Λ. 4412/2016 (Α΄147), γηα δηαδηθαζΫεο ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο θΨησ ησλ νξΫσλ ησλ νδεγηώλ» θαη ζα ζπκπιεξσζεΫ ΚΝΛΝ ζηα πεδΫα 

πνπ ΓΔΛ θΩξνπλ ηελ εκθαλΪ δηαγξΨκκηζε.  

ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ:   

α) ηνπο δηαρεηξηζηέο ή ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ ή ΗΘΔ  

β) ηνλ Πξφεδξν & Γ/ληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  

γ) ηνλ Πξφεδξν ηνπ πλεηαηξηζκνχ  φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη ζπλεηαηξηζκφο θαη  

δ) ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηελ παξαπάλσ ππεχζπλε 

δήισζε γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

3.1.2   Ξεξηερόκελν θαθΩινπ «ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» 

Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθει0ο, κε ηελ έλδεημε «ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» πεξηέρεη: 

α) πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα πκκφξθσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ’ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο γηα θάζε 

είδνο.  

β) Όια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

 

3.1.3 Ξεξηερόκελν θαθΩινπ «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ»  

Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθει0ο, κε ηελ έλδεημε «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ» πεξηέρεη ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζην Παξάξηεκα Γ΄.  

ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη ηηκέο είλαη ζηαζεξέο γηα φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη. 

Ζ ζπγθξηηηθή ηηκή δηακνξθψλεηαη απφ ην άζξνηζκα:  

α) ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπ κεραλήκαηνο, β) ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηα πέληε (5) 

ρξφληα κεηά ηα πξψηα δχν ρξφληα ηεο εγγχεζεο θαη γ) ηνπ θφζηνπο αλαισζίκσλ γηα 300.000 

θσηναληίγξαθα (γηα ην είδνο Η) ή 600.000 θσηναληίγξαθα (γηα ην είδνο ΗΗ), ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄, γηα παξάδνζε ηνπ είδνπο ειεχζεξνπ εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα κε ηηο Τπεξεζίεο παξάδνζεο ησλ θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ.  

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη  ηνλ κηθξφηεξν ιφγν 

(Ι) ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνο ηε βαζκνινγία ηεο. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δίδεηαη μερσξηζηή ηηκή αλαισζίκσλ θαη μερσξηζηή ηηκή εηήζηαο 

ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε είδνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δίλεηαη  

α) ε ηηκΪ θηΪζεο ηνπ κεραλΪκαηνο  

β) ην θόζηνο εηΪζηαο πιΪξνπο ζπληΪξεζεο γηα πΩληε (5) ρξόληα ζπλνιηθά πέξαλ ησλ δχν (2) 

ρξφλσλ ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. ηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλνληαη νδνηπνξηθά, εξγαηηθά, 

αληαιιαθηηθά πάζεο θχζεσο, κεηαθνξηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε δελ είλαη δπλαηφλ λα 

~ 
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απνθαηαζηαζεί ζην ρψξν ηνπ ΟΑΔΓ. Δίλαη επλφεην φηη βιάβεο ελλννχληαη νη ζπκβαίλνπζεο θαηά ηελ 

θαλνληθή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο. Απφ ηε ζπληήξεζε θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ δελ ζα εμαηξείηαη θαλέλα 

αληαιιαθηηθφ ή κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο. (Πξνζθνξά κε θφζηνο ζπληήξεζεο κεραλήκαηνο εμαξηψκελν 

απφ πξνζδηνξηδφκελε ζηελ πξνζθνξά κεγίζηε εηήζηα παξαγσγή θσηναληηγξάθσλ δελ ζα γίλεηαη 

απνδεθηή).  

γ) ε ζπλνιηθΪ ηηκΪ ησλ αλαισζΫκσλ γηα 300.000 αληΫγξαθα (γηα ην εΫδνο Η) Ϊ 600.000 (γηα 

ην εΫδνο ΗΗ) αληίγξαθα κε θάιπςε 6% (ην ραξηί δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα αλαιψζηκα). Κε ηελ έθθξαζε 

"αλαιψζηκα" λννχληαη φια ηα πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξνκέλνπ 

κεραλήκαηνο φπσο π.ρ. ηφλεξ, ηχκπαλν, wastekit θ.ιπ.). Ζ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ αλαισζίκσλ ζα 

πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

Νη ηηκΩο ησλ αλαισζΫκσλ ζα παξακΩλνπλ ζηαζεξΩο γηα ρξνληθό δηΨζηεκα (7) εηώλ (2 ρξόληα 

δσξεΨλ εγγύεζε + 5 ρξόληα ζπληΪξεζε) από ηελ εκεξνκελΫα εγθαηΨζηαζεο ηνπ 

θσηναληηγξαθηθνύ ζην ρώξν ηνπ ΝΑΔΓ. 

Δάλ ζην δηαγσληζκφ ε πξνζθεξφκελε ηηκή θαίλεηαη αζπλΪζηζηα ρακειΪ ζα εμεηάδεηαη ιεπηνκεξψο ε 

πξνζθνξά πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, 

θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο (άξζξν 88 Λ.4412/2016). 

 

Άξζξν 4. ΑπνζθξΨγηζε  θαη  αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

 

Σν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ (δεκόζηα) 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ Πξφζθιεζε. Ζ απνζθξάγηζε θάζε Πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ 

παξαθάησ δηαδηθαζία:  

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν 

φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε Σερληθή Πξνζθνξά, αλά θχιιν.  

 Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε 

ηνπ νξγάλνπ. 

 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί.  

 ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ βάζεη ηνπ πίλαθα θξηηεξίσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν δχλαηαη λα παξαπέκςεη ηνπο θαθέινπο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζε 

Δκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα νξηζηνχλ κε απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ ΟΑΔΓ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη 

Δκπεηξνγλψκνλεο ζπληάζζνπλ ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν. 
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 Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΠπκπιΪξσζε – απνζαθΪληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο 

ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηΨ (7) εκΩξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή 

ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε (άξζξν 102 Λ.4412/2016). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Λ. 4412/2016.  

 

ΘξηηΪξην αλΨζεζεο ηεο ζύκβαζεο, απνηειεΫ ε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα από νηθνλνκηθΪ Ψπνςε 

πξνζθνξΨ βΨζεη ηεο βΩιηηζηεο ζρΩζεο πνηόηεηαο - ηηκΪο ε νπνΫα εθηηκΨηαη ζύκθσλα κε ηα 

θξηηΪξηα πνπ αλαθΩξνληαη παξαθΨησ.  

ΞιΩνλ ζπκθΩξνπζα από νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ εΫλαη εθεΫλε πνπ παξνπζηΨδεη ην 

κηθξόηεξν ιόγν (Ι) ηεο ζπγθξηηηθΪο ηηκΪο πξνζθνξΨο πξνο ηε βαζκνινγΫα ηεο (U).  

Ι =  
  Βαθμολογία

Τιμή Συγκριτική
 

 

Ζ ζπγθξηηηθή ηηκή δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ ηηκή θηήζεο, ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ην θφζηνο ησλ αλαισζίκσλ.  

Ζ πγθξηηηθή Σηκή είλαη δει. ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ρσξίο ΦΠΑ πνπ πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο θηήζεο, ηνπ θφζηνπο πιήξνπο ζπληήξεζεο 5εηίαο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

αλαισζίκσλ. 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «Πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο» 

πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ θαη είλαη θνηλφο θαη γηα ηα δχν είδε θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ. Ζ 

βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 

100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ ηίζεληαη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο – ηηκέο, ηελ ειάρηζηε βαζκνινγία ζα ιακβάλεη ην ειάρηζην ή ρείξηζην 

πξνζθεξφκελν ραξαθηεξηζηηθφ, ηε δε κέγηζηε βαζκνινγία (120) ην κέγηζην ή βέιηηζην πξνζθεξφκελν 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη αλαινγηθά ηα ελδηάκεζα απηψλ. 

Ζ βαζκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, 
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εθηφο απφ ηε βαζκνινγία, θαη ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ (ζλ) επί ηε βαζκνινγία ηνπ (Θλ) θαη ε βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο (U) 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. 

U = ζ1*Θ1+ζ2*Θ2+….+ζλ*Θλ 

Ηζρχεη ζ1+ζ2+…..+ζλ=1 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ  
ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ (%) 

ΝΚΑΓΑ Α' 80 

1. Σαρχηεηα θσηναληηγξαθήο (αξηζκφο ζειίδσλ Α4 ην ιεπηφ), 

Πξνδηαγξαθή Β.4 

10 

2. Σξνθνδνζία ραξηηνχ (ρσξεηηθφηεηα ζε θχιια by pass-

θαζέηαο, αξηζκφο θαζεηψλ), Πξνδηαγξαθή Β.12 

10 

3. Υξφλνο αληηγξαθήο πξψηνπ αληηγξάθνπ (sec), Πξνδηαγξαθή 

Β.14 

5 

4. Κέγηζηνο θχθινο εξγαζηψλ (Max Duty Cycle) (αξηζκφο ζειίδσλ 

αλά κήλα), Πξνδηαγξαθή Β.19 

20 

5. Δπηπιένλ ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ δπλαηνηήησλ (εληφο ηεο 

ηηκήο), Πξνδηαγξαθή Β.22 

15 

6. Παξαγσγηθή δπλαηφηεηα αλαισζίκσλ (αξηζκφο ζειίδσλ), 

Πξνδηαγξαθή Γ.5 

20 

ΝΚΑΓΑ Β' 20 

1. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο (ρξνληθή δηάξθεηα), Πξνδηαγξαθή 

Γ.3 

10 

2. Σερληθή ππνζηήξημε – Γίθηπν ζπλεξγαηψλ θαη ηερληθή 

ππνδνκή, Πξνδηαγξαθή Γ.6 

4 

3. Υξφλνο αληαπφθξηζεο ζε πεξηπηψζεηο αλαγγειίαο βιαβψλ 

Πξνδηαγξαθή Γ.7 

4 

4. Υξφλνο παξάδνζεο, Πξνδηαγξαθή Γ.13 2 

 

Ηζνδύλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία (Ι) κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηε 

κεγαιχηεξε βαζκνινγΫα ηερληθΪο πξνζθνξΨο. Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα 

βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ 

αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90, παξ. 2 θαη 

4, Λ.4412/2016). 
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Άξζξν 5   Απόξξηςε πξνζθνξώλ 

Πξνζθνξά γηα ηελ νπνία ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ησλ πξνυπνζέζεσλ απφξξηςεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε άιιεο Δλφηεηεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο , απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   

Δπίζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη Πξνζθνξά γηα ηελ νπνία ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ησλ 

θάησζη πεξηπηψζεσλ:  

1. Ζ πξνζθνξά δελ θαιχπηεη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ,  νη φξνη ηεο νπνίαο ζεσξνχληαη 

φινη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηνη. 

2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ νξηδφκελν. 

3. Ζ Πξνζθνξά πεξηιακβάλεη αλαθνξέο – ελδείμεηο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ ηηκήκαηνο ζε άιιν κέξνο, 

πιελ ησλ αληηηχπσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

4. Απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ε πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά. 

5. Ζ Πξνζθνξά είλαη αφξηζηε, αζαθήο ή αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή 

ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο. 

6. Γελ θαιύπηεη εΫηε ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζεΫζαο πνζόηεηαο θαη γηα ηα δύν εΫδε 

(εθόζνλ ν θνξΩαο πξνηΫζεηαη λα πξνζθΩξεη θαη ηα δύν εΫδε) εΫηε ην ζύλνιν ηεο 

πξνθεξπρζεΫζαο πνζόηεηαο γηα Ωλα από ηα δύν εΫδε (εθόζνλ ν θνξΩαο πξνηΫζεηαη λα 

πξνζθΩξεη Ωλα από ηα δύν εΫδε). 

 

Άξζξν 6 . ΑλαθνΫλσζε αλΨδεημεο αλαδόρνπ σο Κεηνδόηε-ΓηθαηνινγεηηθΨ θαηαθύξσζεο   

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δΩθα (10) εκεξώλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά βάζεη ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Λ. 4412/2016:  

Α) Tα λνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Β) Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε 

αληηπξφζσπφ ηνπ. 

Γ) Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Λ. 4412/2016. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα 

ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, δειαδή κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ηνπο έρνληεο εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Πεκεηώλεηαη όηη ζε πεξΫπησζε πνπ 

ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θΩξεη θαηαδηθαζηηθΩο απνθΨζεηο, νη ζπκκεηΩρνληεο 
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ζα πξΩπεη λα επηζπλΨπηνπλ ηηο αλαθεξόκελεο ζε απηό θαηαδηθαζηηθΩο απνθΨζεηο. 

 Ρν απόζπαζκα απηό πξΩπεη λα Ωρεη εθδνζεΫ ην πνιύ ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ από ηελ 

θνηλνπνΫεζε ηεο σο Ψλσ Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο . 

Γ)  Ξηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

Πξνζθέξσλ δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. 

Σν Πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ Ωμη (6) κΪλεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

Δ) Ξηζηνπνηεηηθό φισλ ησλ Οξγαληζκψλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ν Πξνζθέξσλ θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα ηεο σο Ψλσ εηδνπνΫεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

ΠΡ) Ξηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

Πξνζθέξσλ θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα ηεο σο Ψλσ εηδνπνΫεζεο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Ε) Ξηζηνπνηεηηθό / βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ (Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην θαηά ην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Λ. 4412/2016), κε 

ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ θαηά 

πεξίπησζε θαηΨ ηελ εκΩξα δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

Δηδηθόηεξα γηα ηα λνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα θαη ην παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ζα πξΩπεη 

λα πξνζθνκΫδνληαη σο εμΪο: 

1. Εάν ο πποζθέπων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ, ςποβάλλει: 

- ΦΔΘ ζχζηαζεο. 

- Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ηα ΦΔΘ, ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη 

ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη)  

κε ην αληίζηνηρν ΦΔΘ θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΘ ηηο 

αλαθνηλψζεηο ΓΔΚΖ (εθφζνλ ππάξρνπλ λεφηεξεο θαηαρσξήζεηο) 

- ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ.. ή απφθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί εθπξνζψπεζεο 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΘ ε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ΓΔΚΖ (εθφζνλ ππάξρεη) 

- Πξαθηηθφ Γ. (γηα ηηο Α.Δ.) ή πξαθηηθφ ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ (γηα ηηο ΔΠΔ), ζην νπνίν 

πεξηέρεηαη: α) έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, β) εμνπζηνδφηεζε αληηθιήηνπ 

(εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο, εθφζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 

επηρείξεζεο. 

- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ  θαηαζηαηηθνχ 

/ κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

- Απνδεηθηηθά θαηαρψξηζεο κεηαβνιψλ θαη ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.Κ.Ζ, φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία . 
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2. Εάν ο πποζθέπων είναι Ι.Κ.Ε., ςποβάλλει: 

- Αληίγξαθν ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φιεο ηηο έσο ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηξνπνπνηήζεηο. 

- Σα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά δεκνζίεπζεο ησλ αλσηέξσ ζην Γ.Δ.Κ.Ζ.   

- Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθνχληνο Οξγάλνπ (δηαρεηξηζηή)  ζηελ νπνία πεξηέρεηαη: α) έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, β) εμνπζηνδφηεζε αληηθιήηνπ (εθφζνλ απηφ 

πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο, 

εθφζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. 

3. Εάν ο πποζθέπων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., ςποβάλλει: 

- Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη θσδηθνπνηεκέλν 

ζα πξνζθνκηζηνχλ αληίγξαθα φισλ ησλ πξνγελεζηέξσλ ηξνπνπνηεηηθψλ. 

- Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 

- Απνδεηθηηθά θαηαρψξηζεο κεηαβνιψλ θαη ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.Κ.Ζ, φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία.  

- Έγγξαθν ηνπ Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζηελ νπνία κπνξεί λα 

πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε αληηθιήηνπ (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο ππνςήθηαο 

αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ ίδην ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. 

 

4. Εάν ο πποζθέπων είναι Ένωζη ή Κοινοππαξία, ςποβάλλει: 

- Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, 

ζπλεηαηξηζκφο).  

- Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Κέινπο ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 

έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κέινπο ζηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, θαη ζην Γηαγσληζκφ. 

 

5. Εάν ο πποζθέπων είναι Φςζικό Ππόζωπό, ςποβάλλει: 

Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 

 

Αλ ην θξάηνο – κέινο δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη 

ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, ην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ 

κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε – κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 

– κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο (άξζξν 

80 παξαγξ.2 Λ.4412/16) . 

Νη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξΩσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

17PROC006264019 2017-05-31

ΑΔΑ: 7ΚΠ24691Ω2-ΤΡ9



 20 

άξζξν 19 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιώζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.1497/1984 (Α’ 188).  

Ρν δηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο θαη νη όξνη θαη πξνϋπνζΩζεηο ζπκκεηνρΪο, βΨζεη ηνπ Ψξζξνπ 104 

ηνπ Λ. 4412/2016, θξΫλνληαη θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο θαη θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη 

πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ κε ηελ Τπεχζπλε Γήισζή ηνπο (ΡΔΓ), νη νπνίεο επήιζαλ ή 

γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηε δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ 

ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

 

ΙνηπΩο πνρξεώζεηο / ΓηεπθξηλΫζεηο 

1. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πΩληε 

(5) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην 

φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιΩνλ εκΩξεο (Ψξζξν 103 Λ.4412/16). 

2. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο Διιεληθήο, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη  

ππνρξεσηηθά απφ επΫζεκε κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ΔιιεληθΪ γιώζζα.  

3. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, Κέινο ηνπ / ηεο πλεηαηξηζκνχ / 

Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο Κέινπο ηνπ / ηεο πλεηαηξηζκνχ / 

Έλσζεο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε, αλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα 

εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Κέιε ηνπ / ηεο πλεηαηξηζκνχ / Έλσζεο, ε χκβαζε 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Κέιε ζα εμεηαζηεί 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, 

ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ «αληηθαηαζηάηε» κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Κέινπο πνπ 

αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. O «αληηθαηαζηάηεο», σζηφζν, πξέπεη λα 

εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ απνηειεί Έλσζε, νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ζπκκεηνρήο ηζρχνπλ 

ρσξηζηΨ γηα θΨζε ΚΩινο ηεο Έλσζεο. Πξνζθνξέο Δλψζεσλ ησλ νπνίσλ ηα Κέιε δελ 

δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαηαθχξσζεο, θαζψο θαη 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (πιελ ησλ ηερληθψλ 

θπιιαδίσλ) ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4250/2014 

(ΦΔΘ Α' 74), κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 θαη ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ Α' 45). Δηδηθφηεξα:  

 Απλά ανηίγπαθα δημοζίων εγγπάθων  

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ 
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αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο 

πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ 

θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα 

νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.  

 Απλά ανηίγπαθα αλλοδαπών δημοζίων εγγπάθων  

Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηειεπηαία είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Θψδηθα Γηθεγφξσλ (Λ 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε 

επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο 

Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο.  

 Απλά ανηίγπαθα ιδιωηικών εγγπάθων   

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα 

νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ 

Θψδηθα Γηθεγφξσλ (Λ 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ 

ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. 

 Ππωηόηςπα έγγπαθα και επικςπωμένα ανηίγπαθα  

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

 

Άξζξν 7 Θαηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ  

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, ν πξνζθέξσλ ζην νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6  ηεο παξνχζαο.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην 

αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο : 

 είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ  

 είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3,4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 

4412/2016  

 είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. 

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηόο από 

ηνλ πξνζσξηλό αλΨδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θιπ, επί απνδείμεη, άιισο δελ παξάγνληαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο θαηαθπξσηηθήο 

απφθαζεο. 

Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο εΫθνζη (20) εκεξώλ 
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απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ,  ην ύςνο ηεο νπνΫαο 

αληηζηνηρεΫ ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθΪο ζπκβαηηθΪο αμΫαο, ρσξΫο ΦΞΑ., ε νπνία ζα 

επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο .  

Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί 

έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

 

Άξζξν 8  ΔγγπΪζεηο 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο 

ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ,  ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ 

ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππεξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. Σα αληίζηνηρα 

έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε. 

Ζ εγγπεηηθΪ θαιΪο εθηΩιεζεο πξΩπεη λα πεξηΩρεη θαη’ ειΨρηζηνλ ηα ζηνηρεΫα ηεο παξαγξ. 4 

ηνπ Ψξζξνπ 72 Λ.4412/2016, εθόζνλ δε εθδΫδεηαη από πηζησηηθΨ ηδξύκαηα λα εΫλαη 

ζπκπιεξσκΩλε ζύκθσλα κε ην ζπλεκκΩλν ππόδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Δ’ ηεο 

παξνύζαο . 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ηνλ 

ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν.   

Ζ αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

δπζιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο ιεηηνπξγΫαο ησλ εηδψλ, ην 

χςνο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 2,5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α.  

Ζ ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα θαιχπηεη φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εηδψλ, δειαδή δχν (2) έηε απφ ηελ εκέξα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ. 

 

Άξζξν 9. Σξόλνο ΞαξΨδνζεο –Ρόπνο ΞαξΨδνζεο  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ην πιηθφ εληόο ηξηώλ (3) κελώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 

ππεξεζία ππνδνρήο ηνπ είδνπο θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 

παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Λ. 4412/2016. Οη θπξψζεηο γηα ηπρφλ εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 
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Ζ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη εληφο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζηε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη 

ζηε πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (παξ. 2, αξζ. 215, Λ.4412/2016).  

 

΄Αξζξν 10  Ξαξαθνινύζεζε θαη ΞαξαιαβΪ  

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

(ΔΠΠ) κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ε νπνία ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηήζηα 

επηηξνπή ησλ ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ έρεη νξηζηεί κε απφθαζε Γ θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαιαβή θαη παξαθνινχζεζε πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ έηνπο 2017.  

Ζ ΔΠΠ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 11 β) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016, εηζεγείηαη γηα 

φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο ζε θαηάιιεινπο 

ειέγρνπο πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, 

παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο 

ησλ σο άλσ φξσλ.  

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 208 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ε 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ. 

Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ Τπεξεζία ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Θεζζαιία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Τπεξεζίαο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο 

ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.  

Ζ εηήζηα επηηξνπή ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ γηα ηελ νξζή εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο θαζψο θαη φηη ηεξήζεθε ε ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ρεηξηζηψλ. Ζ 

Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε ζπγθεληξψλεη ηα απνδεηθηηθά θαη ηα πξαθηηθά θαη ηα θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα 

ΔΠΠ πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο.  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε ΔΠΠ, 

πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε 

γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. Ζ επηηξνπή 

θάζε ππεξεζίαο ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ΔΠΠ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο, ε επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ 

αλαδφρνπ (παξ. 3, άξζξ. 215, Λ.4412/2016). 

ΚΩζα ζε Ωλα (1) κΪλα από ηε ιΪμε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ ηεο εγγπεκΩλεο ιεηηνπξγΫαο 

ε ΔΠΠ ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη 

γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, 

νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72. Σν πξσηφθνιιν 

εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν (παξ. 4, άξζξ. 215, Λ.4412/2016). 
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Άξζξν 11  Ρξόπνο πιεξσκΪο – ΘξαηΪζεηο  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο 

ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα νξίζεη ν πξνζθέξσλ κε ζαθήλεηα ζηελ πξνζθνξά ηνπ: 

i. Κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

ii. Κε ηελ ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 

Φ.Π.Α., έλαληη ηζφπνζεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

πιηθψλ.  

Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 

ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο. 

Όηαλ ζηελ πξνζθνξΨ δελ δειώλεηαη ν Ωλαο από ηνπο παξαπΨλσ ηξόπνπο πιεξσκΪο, θαηΨ 

ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ινγΫδεηαη ν πξώηνο (i) ηξόπνο, ν νπνΫνο ζα εΫλαη θαη ν 

ζπκβαηηθόο ηξόπνο πιεξσκΪο. 

Θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ησλ λνκίκσο 

απαηηνχκελσλ παξαζηαηηθψλ / δηθαηνινγεηηθψλ.  

Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ηζρχνπζεο λφκηκεο θξαηήζεηο θαζψο θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο 

ησλ δεηνπκέλσλ πνζνηήησλ πιηθψλ ζηηο Τπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ησλ Τπεξεζηψλ 

Παξάδνζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

Θα γίλεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06% ππΩξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνηεηηθήο ή 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 4412/2016 σο ηζρχεη.  

Οκνίσο ζα γίλεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 

Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ). 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2198/94 άξζξν 24 (ΦΔΘ 43/22-3-1994) ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. Γηα ηελ παξαθξάηεζε απηή ζα δνζεί βεβαίσζε 

απφ ηελ ππεξεζία καο, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο 

θνξνινγηθήο δήισζήο 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/2016.  

ηηο πεξηπηψζεηο απνζηνιήο ρξεκάησλ ζε πξνκεζεπηέο, ηα έμνδα ηεο Σξάπεδαο βαξχλνπλ ηνπο 

δηθαηνχρνπο (2190/28/24-7-90) απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΓ. 

 

Άξζξν 12- ΔλζηΨζεηο 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πΩληε 

(5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 λ.4412/2016 , εληφο πξνζεζκίαο δΩθα (10) εκεξώλ, κεηά ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 

απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε 
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ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην 

έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 

απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

  

Άξζξν 13 Γιώζζα Πύκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επίζεκε γιψζζα θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε ειιεληθή.   

Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ζα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

θάζε επηθνηλσλία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. ζα γίλεηαη ζηε ειιεληθή γιψζζα.  

 

Άξζξν 14 Ηζρύνπζα ΛνκνζεζΫα – ΔπΫιπζε Γηαθνξώλ  

Ζ χκβαζε ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα 

ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα. 

 

ΙΨξηζα-31-05-2017 

Ζ ΑΛ. ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΞΔΟ/ΘΖΠ  

Γ/ΛΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 

   

 

ΝΙΓΑ ΡΠΗΝΟΒΑ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΓΗΑ ΔΗΓΝΠ Η:  ΑΠΞΟΝΚΑΟΝ ΤΖΦΗΑΘΝ 
ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑ (ΡΑΣΡΖΡΑΠ 20 ΑΛΡ./ΙΔΞΡΝ 

ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ) 

α/α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

Α ΓΔΛΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ    

Α1 Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

παξφληνο πίλαθα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε 

αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθΩο παξαπνκπΩο ζε 

ηερληθΨ θπιιΨδηα (ελδεηθηηθΨ: prospectus, 

manuals θιπ), ηα νπνΫα ζα ζπλππνβΨινληαη κε 

ηελ ηερληθΪ πξνζθνξΨ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

δελ αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα, ε ηεθκεξίσζε 

ζα γίλεηαη κε παξαπνκπΪ ζε ζρεηηθΩο 

βεβαηώζεηο ηεο θαηαζθεπΨζηξηαο εηαηξΫαο. 

ΛΑΗ   

Β ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Β1 Σν κεράλεκα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

laser, ακεηαρείξηζην θαη φρη πξντφλ αλαθαηαζθεπήο. 

Δπί πιένλ λα είλαη θπθινθνξνχλ κνληέιν ην πνιχ 

ηξηεηίαο απφ ην πξψην έηνο θπθινθνξίαο ηνπ. ΚαδΫ 

κε ηελ ηερληθΪ πξνζθνξΨ λα ππνβιεζεί δήισζε 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο φπνπ ζα βεβαηψλεηαη 

φηη ην πξνζθεξφκελν κνληέιν θπθινθνξεί ζηελ 

αγνξά, θαζψο θαη ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ. 

ΛΑΗ   

Β2 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δέρεηαη πξσηφηππα 

κεκνλσκέλα θχιια, βηβιία θιπ. κέγηζηεο δηάζηαζεο 

Α3. 

ΛΑΗ   

Β3 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο 

θσηναληηγξαθήο, εθηχπσζεο θαη ζάξσζεο. 

ΛΑΗ   

Β4 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη ηαρχηεηα 

θσηναληηγξαθήο ηνπιάρηζηνλ 20 ζειίδσλ Α4 ην ιεπηφ 

(αζπξφκαπξσλ). 

Λα αλαθεξζεΫ ε ηαρύηεηα θσηναληηγξαθΪο, ε 

νπνΫα θαη ζα βαζκνινγεζεΫ. 

Λα 
αλαθεξζεί 

  

Β5 Ζ θσηναληηγξαθή πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο 

κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 600 x 600 dpi θαη 256 

ηφλνπο ηνπ γθξη. 

ΛΑΗ   
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Β6 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ 

128 ΚΒ. 

ΛΑΗ   

Β7 To κεράλεκα πξέπεη λα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ζχξα 

Ethernet γηα ηε δηθηπαθή ζχλδεζε. 

ΛΑΗ   

Β8 Σν κεράλεκα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 230 V/50 

Ζz ρσξίο αλάγθε εηδηθήο εγθαηάζηαζεο. 

ΛΑΗ   

Β9 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα αληηγξαθήο 

δηπιήο φςεο (duplex) κε απηφκαην ηξνθνδφηε ARDF ή 

DADF.   

ΛΑΗ   

Β10 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα 

πξνεπηινγήο αξηζκνχ θσηναληηγξάθσλ κε 

πξνεπηινγή αξηζκνχ θσηναληηγξάθσλ έσο 99 

ηνπιάρηζηνλ. 

ΛΑΗ   

Β11 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζκίθξπλζεο 

κεγέζπλζεο εχξνπο απφ 50% έσο 200% ή άιιν 

κεγαιχηεξν εχξνο, κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο. 

ΛΑΗ   

Β12 Σν κεράλεκα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ραξηί: α) κε 

βνεζεηηθφ δίζθν ζπζηήκαηνο ρεηξνθίλεηεο 

ηξνθνδνζίαο Βy pass ηνπιάρηζηνλ 50 θχιισλ θαη β) 

απφ ηνπιάρηζηνλ 1 θαζέηα ρσξεηηθφηεηαο 250 

θχιισλ ηνπιάρηζηνλ ε νπνία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηπιήο εθηχπσζεο – αληηγξαθήο. Ρν θξηηΪξην απηό 

ζα βαζκνινγεζεΫ. 

ΛΑΗ   

Β13 Μέζσ ησλ θαζεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 

θσηναληηγξαθή ραξηηνύ κε βάξνο από 60 έσο 80 

gr/m
2
 ή κεγαιύηεξνπ εύξνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ρεηξνθίλεηνπ by pass λα είλαη δπλαηή ε 

θσηναληηγξαθή ραξηηνύ κε βάξνο από 60 έσο 200 

gr/m
2
 ή κεγαιύηεξνπ εύξνπο. 

ΛΑΗ   

Β14 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη ρξόλν πξνζέξκαλζεο 

κέρξη 40sec κε ρξόλν αληηγξαθήο πξώηνπ αληηγξάθνπ 

κέρξη 10sec πιένλ ηεο πξνζέξκαλζεο. Ο τρόνος 

αντιγραυής πρώτοσ αντιγράυοσ θα 

βαθμολογηθεί.  

ΛΑΗ   

Β15 Να δηαζέηεη ζύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, όηαλ 

δε ιεηηνπξγεί (Energy save mode, sleep mode θιπ). 

ΛΑΗ   

Β16 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη γεληθό κεηξεηή 

εμαςήθην ή κεγαιύηεξν. 

ΛΑΗ   

Β17 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα 

ρεηξνθίλεηεο ξύζκηζεο θσηεηλόηεηαο. 

ΛΑΗ   
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Β18 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη panel ιεηηνπξγίαο θαη 

ρεηξηζκνύ κε όια ηα απαξαίηεηα πιήθηξα - εηθνλίδηα 

θαη θσηεηλέο ελδείμεηο, κε απεηθόληζε ησλ ζεκείσλ 

εκπινθήο ηνπ ραξηηνύ, έιιεηςεο αλαισζίκσλ πιηθώλ 

θιπ. 

ΛΑΗ   

Β19 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη κέγηζην θύθιν εξγαζηώλ 

(Max Duty Cycle) ηνπιάρηζηνλ 10.000 ζειίδεο 

κεληαίσο. Να ππάξρεη ζρεηηθή παξαπνκπή ζην 

ηερληθό θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή. Το κριτήριο 

αστό θα βαθμολογηθεί 

ΛΑΗ   

Β20 Σν κεράλεκα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE. Μαδί κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή 

δήισζε ζπκκόξθσζεο. 

ΛΑΗ   

Β21 Σα αλαιώζηκα θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ κεραλήκαηνο ζα 

πξέπεη λα αλαθπθιώλνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηα ηερληθά θπιιάδηα, ε 

ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε βεβαίσζε είηε ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο είηε ηνπ πξνζθέξνληα. 

ΛΑΗ   

Β22 Δπί πιένλ δπλαηφηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο πέξαλ ησλ 

πξνδηαγξαθνκέλσλ ζα ζπλεθηηκεζνύλ θαη ζα 

βαζκνινγεζνύλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηε ιέμε 

«δπλαηφηεηεο» λννχληαη ζπζηήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην 

πξνζθεξφκελν κεράλεκα θαη ε αμία ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θηήζεσο ηνπ κεραλήκαηνο 

πνπ έρεη δνζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά  

(π.ρ. γξεγνξφηεξε ηερλνινγία κλήκεο RAM, ζθιεξφο 

δίζθνο, δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ή άιινπ είδνπο 

επηπιένλ δηθηχσζεο, δπλαηφηεηα εθηχπσζεο 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ραξηηνχ φπσο SRA3, 

δπλαηφηεηα δηπιψκαηνο θιπ.). 

ΛΑΗ   

Γ. ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ    

Γ1 Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρύνληα 

πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ΗSO14001, ηα νπνία 

ππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

ΛΑΗ   

Γ2 Σα κεραλήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαηά ηελ 

παξάδνζή ηνπο από εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα, θαζώο θαη έλα ζεη 

αλαισζίκσλ θαη κία δεζκίδα ραξηί Α4 500 θύιισλ. Ζ 

δαπάλε ηνπ πξώηνπ απηνύ ζεη αλαισζίκσλ θαη ηνπ 

ραξηηνύ ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

ΛΑΗ   

Γ 3 Σα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από 

εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. Να 

αναυερθεί ο προσυερόμενος τρόνος εγγύησης. 

Το κριτήριο αστό βαθμολογείται. 

Λα 
αλαθεξζεί 
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Γ4 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθπαηδεύζεη δσξεάλ δύν 

ηνπιάρηζηνλ ρεηξηζηέο - ππαιιήινπο θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε. Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα πεξηιακβάλεη 

ηελ εθκάζεζε ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ κεραλήκαηνο, ε 

νπνία ζα ζπλδπάδεηαη κε όιεο ηηο παξερόκελεο 

δπλαηόηεηέο ηνπ θαζώο θαη ηελ άξζε 

παξνπζηαδνκέλσλ δπζιεηηνπξγηώλ, όπσο εκπινθή 

ραξηηνύ θιπ. Δπίζεο ε εθπαίδεπζε απηή ζα αθνξά θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε αλαισζίκσλ.  

ΛΑΗ   

Γ5 Λα αλαθεξζεί ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ 

αλαισζίκσλ ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. Το κριτήριο 

αστό βαθμολογείται. 

Λα 
αλαθεξζεί 

  

Γ6 ρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, ν 

πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά 

λα ππνβάιεη θαηάζηαζε αληηπξνζψπνπ θαη 

ζπλεξγαηψλ θαη λα δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα 

ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο εηαηξείαο. Ρν θξηηΪξην 

απηό ζα βαζκνινγεζεΫ. 

ΛΑΗ   

Γ7 Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζε πεξηπηψζεηο αλαγγειίαο 

βιαβψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 8 εξγάζηκεο 

ψξεο γηα ηελ Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε, ηηο 16 

εξγάζηκεο ψξεο γηα ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα, Θξήηε, 

Ρφδν, Δπηάλεζα θαη 3 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηε 

Λεζησηηθή Διιάδα. Λα αλαθεξζεΫ θαη ην θξηηΪξην 

απηό ζα βαζκνινγεζεΫ. 

Λα 
αλαθεξζεί 

  

Γ8 Ο πξνκεζεπηήο αλεμάξηεηα αλ είλαη αληηπξφζσπνο ή 

φρη ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, δειψλεη φηη 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα βξεη θαη λα ππνδείμεη 

άιιε εηαηξεία πνπ ζα αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε αλη' 

απηνχ, ζε πεξίπησζε πνπ πάςεη λα πθίζηαηαη σο 

εηαηξεία. 

ΛΑΗ   

Γ9 Ζ πιεξσκή ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ γίλεηαη κεηά ηελ 

παξαιαβή απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο γηα 

νπνηαδήπνηε πνζφηεηα, ζηελ ηηκή πνπ ε αλάδνρνο 

εηαηξεία δεζκεχηεθε κε ηελ πξνζθνξά ηεο. 

ΛΑΗ   

Γ10 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ην κεράλεκα δελ ιεηηνπξγεί, απηφο 

νθείιεη κέζα ζε 15 εκέξεο λα ην αληηθαηαζηήζεη κε 

άιιν θαηλνχξγην πνπ λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

ΛΑΗ   
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Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 

 

(ππνγξαθΪ & ζθξαγΫδα) 

Γ11 Θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη 

νπνηεζδήπνηε βιάβεο, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη δε 

ζα νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα 

αληηθαζηζηά ρσξίο επηβάξπλζε ειαηησκαηηθά ή θαθήο 

πνηφηεηαο εμαξηήκαηα. Αλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

νπνηαζδήπνηε βιάβεο απαηηείηαη κεηαθνξά ηνπ 

κεραλήκαηνο, απηή βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

ΛΑΗ   

Γ12 Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη κε δήισζε 

ησλ πξνκεζεπηψλ φηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε 

ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 

κεραλεκάησλ ζχκθσλα πάληα κε ην θφζηνο θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

ΛΑΗ   

Γ13 ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη ν 

ρξφλνο παξάδνζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

δηαθήξπμε. Ρν θξηηΪξην απηό ζα βαζκνινγεζεΫ. 

Λα 
αλαθεξζεί 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΓΗΑ ΔΗΓΝΠ ΗΗ:  ΑΠΞΟΝΚΑΟΝ ΤΖΦΗΑΘΝ 
ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑ (ΡΑΣΡΖΡΑΠ 30 ΑΛΡ./ΙΔΞΡΝ 

ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ) 

α/α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

Α ΓΔΛΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ    

Α1 Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

παξφληνο πίλαθα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε 

αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθΩο παξαπνκπΩο ζε 

ηερληθΨ θπιιΨδηα (ελδεηθηηθΨ: prospectus, 

manuals θιπ), ηα νπνΫα ζα ζπλππνβΨινληαη κε 

ηελ ηερληθΪ πξνζθνξΨ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

δελ αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα, ε ηεθκεξίσζε 

ζα γίλεηαη κε παξαπνκπΪ ζε ζρεηηθΩο 

βεβαηώζεηο ηεο θαηαζθεπΨζηξηαο εηαηξΫαο. 

ΛΑΗ   

Β ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ    

Β1 Σν κεράλεκα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

laser, ακεηαρείξηζην θαη φρη πξντφλ αλαθαηαζθεπήο. 

Δπί πιένλ λα είλαη θπθινθνξνχλ κνληέιν ην πνιχ 

ηξηεηίαο απφ ην πξψην έηνο θπθινθνξίαο ηνπ. ΚαδΫ 

κε ηελ ηερληθΪ πξνζθνξΨ λα ππνβιεζεί δήισζε 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο φπνπ ζα βεβαηψλεηαη 

φηη ην πξνζθεξφκελν κνληέιν θπθινθνξεί ζηελ 

αγνξά, θαζψο θαη ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ. 

ΛΑΗ   

Β2 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δέρεηαη πξσηφηππα 

κεκνλσκέλα θχιια, βηβιία θιπ. κέγηζηεο δηάζηαζεο 

Α3. 

ΛΑΗ   

Β3 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο 

θσηναληηγξαθήο, εθηχπσζεο θαη ζάξσζεο. 

ΛΑΗ   

Β4 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη ηαρχηεηα 

θσηναληηγξαθήο ηνπιάρηζηνλ 30 ζειίδσλ Α4 ην ιεπηφ 

(αζπξφκαπξσλ). 

Λα αλαθεξζεΫ ε ηαρύηεηα θσηναληηγξαθΪο, ε 

νπνΫα θαη ζα βαζκνινγεζεΫ. 

Λα 
αλαθεξζεί 

  

Β5 Ζ θσηναληηγξαθή πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο 

κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 600 x 600 dpi θαη 256 

ηφλνπο ηνπ γθξη. 

ΛΑΗ   

Β6 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ 1 

GΒ. 

ΛΑΗ   

Β7 To κεράλεκα πξέπεη λα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ζχξα 

Ethernet γηα ηε δηθηπαθή ζχλδεζε. 

ΛΑΗ   
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Β8 Σν κεράλεκα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 230 V/50 

Ζz ρσξίο αλάγθε εηδηθήο εγθαηάζηαζεο. 

ΛΑΗ   

Β9 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα αληηγξαθήο 

δηπιήο φςεο (duplex) κε απηφκαην ηξνθνδφηε ARDF ή 

DADF.   

ΛΑΗ   

Β10 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα 

πξνεπηινγήο αξηζκνχ θσηναληηγξάθσλ κε 

πξνεπηινγή αξηζκνχ θσηναληηγξάθσλ έσο 999 

ηνπιάρηζηνλ. 

ΛΑΗ   

Β11 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζκίθξπλζεο 

κεγέζπλζεο εχξνπο απφ 50% έσο 200% ή άιιν 

κεγαιχηεξν εχξνο, κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο. 

ΛΑΗ   

Β12 Σν κεράλεκα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ραξηί: α) κε 

βνεζεηηθφ δίζθν ζπζηήκαηνο ρεηξνθίλεηεο 

ηξνθνδνζίαο Βy pass ηνπιάρηζηνλ 50 θχιισλ θαη β) 

απφ ηνπιάρηζηνλ 2 θαζέηεο, ρσξεηηθφηεηαο 250 

θχιισλ ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία, απφ ηηο νπνίεο κία 

ηνπιάρηζηνλ ζα δέρεηαη φια ηα είδε ραξηηνχ ησλ 

δεηνχκελσλ δηαζηάζεσλ (έσο θαη Α3) θαη ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα δηπιήο εθηχπσζεο – αληηγξαθήο. Ρν 

θξηηΪξην απηό ζα βαζκνινγεζεΫ. 

ΛΑΗ   

Β13 Μέζσ ησλ θαζεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 

θσηναληηγξαθή ραξηηνύ κε βάξνο από 60 έσο 105 

gr/m
2
 ή κεγαιύηεξνπ εύξνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ρεηξνθίλεηνπ by pass λα είλαη δπλαηή ε 

θσηναληηγξαθή ραξηηνύ κε βάξνο από 60 έσο 200 

gr/m
2
 ή κεγαιύηεξνπ εύξνπο. 

ΛΑΗ   

Β14 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη ρξόλν πξνζέξκαλζεο 

κέρξη 30sec κε ρξόλν αληηγξαθήο πξώηνπ αληηγξάθνπ 

κέρξη 7sec πιένλ ηεο πξνζέξκαλζεο. Ο τρόνος 

αντιγραυής πρώτοσ αντιγράυοσ θα 

βαθμολογηθεί.  

ΛΑΗ   

Β15 Να δηαζέηεη ζύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, όηαλ 

δε ιεηηνπξγεί (Energy save mode, sleep mode θιπ). 

ΛΑΗ   

Β16 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη γεληθό κεηξεηή 

εμαςήθην ή κεγαιύηεξν. 

ΛΑΗ   

Β17 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα 

ρεηξνθίλεηεο θαη απηόκαηεο ξύζκηζεο θσηεηλόηεηαο. 

ΛΑΗ   

Β18 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη panel ιεηηνπξγίαο θαη 

ρεηξηζκνύ κε όια ηα απαξαίηεηα πιήθηξα - εηθνλίδηα 

θαη θσηεηλέο ελδείμεηο, κε απεηθόληζε ησλ ζεκείσλ 

εκπινθήο ηνπ ραξηηνύ, έιιεηςεο αλαισζίκσλ πιηθώλ 

θιπ. 

ΛΑΗ   
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Β19 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη κέγηζην θύθιν εξγαζηώλ 

(Max Duty Cycle) ηνπιάρηζηνλ 20.000 ζειίδεο 

κεληαίσο. Να ππάξρεη ζρεηηθή παξαπνκπή ζην 

ηερληθό θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή. Το κριτήριο 

αστό θα βαθμολογηθεί 

ΛΑΗ   

Β20 Σν κεράλεκα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE. Μαδί κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή 

δήισζε ζπκκόξθσζεο. 

ΛΑΗ   

Β21 Σα αλαιώζηκα θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ κεραλήκαηνο ζα 

πξέπεη λα αλαθπθιώλνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηα ηερληθά θπιιάδηα, ε 

ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε βεβαίσζε είηε ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο είηε ηνπ πξνζθέξνληα. 

ΛΑΗ   

Β22 Δπί πιένλ δπλαηφηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο πέξαλ ησλ 

πξνδηαγξαθνκέλσλ ζα ζπλεθηηκεζνύλ θαη ζα 

βαζκνινγεζνύλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηε ιέμε 

«δπλαηφηεηεο» λννχληαη ζπζηήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην 

πξνζθεξφκελν κεράλεκα θαη ε αμία ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θηήζεσο ηνπ κεραλήκαηνο 

πνπ έρεη δνζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά  

(π.ρ. γξεγνξφηεξε ηερλνινγία κλήκεο RAM, ζθιεξφο 

δίζθνο, δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ή άιινπ είδνπο 

επηπιένλ δηθηχσζεο, δπλαηφηεηα εθηχπσζεο 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ραξηηνχ φπσο SRA3, 

δπλαηφηεηα δηπιψκαηνο θιπ.). 

ΛΑΗ   

Β23 Σν κεράλεκα λα πξνζθέξεηαη κε ηελ αληίζηνηρε βάζε 

ηνπ, θαηαζθεπήο ηνπ ηδίνπ εξγνζηαζίνπ ή άιινπ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ βάζε απηή ζα είλαη ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο. 

ΛΑΗ   

Β24 Να δηαζέηεη θσδηθνύο πξόζβαζεο ή δπλαηόηεηα άιινπ 

ηξόπνπ αλαγλώξηζεο πξόζβαζεο π.ρ. ID Card. 

ΛΑΗ   

Γ. ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ    

Γ1 Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρύνληα 

πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ΗSO14001, ηα νπνία 

ππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

ΛΑΗ   

Γ2 Σα κεραλήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαηά ηελ 

παξάδνζή ηνπο από εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα, θαζώο θαη έλα ζεη 

αλαισζίκσλ θαη κία δεζκίδα ραξηί Α4 500 θύιισλ. Ζ 

δαπάλε ηνπ πξώηνπ απηνύ ζεη αλαισζίκσλ θαη ηνπ 

ραξηηνύ ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

ΛΑΗ   
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Γ 3 Σα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από 

εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. Να 

αναυερθεί ο προσυερόμενος τρόνος εγγύησης. 

Το κριτήριο αστό βαθμολογείται. 

Λα 
αλαθεξζεί 

  

Γ4 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθπαηδεύζεη δσξεάλ δύν 

ηνπιάρηζηνλ ρεηξηζηέο - ππαιιήινπο θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε. Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα πεξηιακβάλεη 

ηελ εθκάζεζε ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ κεραλήκαηνο, ε 

νπνία ζα ζπλδπάδεηαη κε όιεο ηηο παξερόκελεο 

δπλαηόηεηέο ηνπ θαζώο θαη ηελ άξζε 

παξνπζηαδνκέλσλ δπζιεηηνπξγηώλ, όπσο εκπινθή 

ραξηηνύ θιπ. Δπίζεο ε εθπαίδεπζε απηή ζα αθνξά θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε αλαισζίκσλ.  

ΛΑΗ   

Γ5 Λα αλαθεξζεί ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ 

αλαισζίκσλ ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. Το κριτήριο 

αστό βαθμολογείται. 

Λα 
αλαθεξζεί 

  

Γ6 ρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, ν 

πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά 

λα ππνβάιεη θαηάζηαζε αληηπξνζψπνπ θαη 

ζπλεξγαηψλ θαη λα δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα 

ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο εηαηξείαο. Ρν θξηηΪξην 

απηό ζα βαζκνινγεζεΫ. 

ΛΑΗ   

Γ7 Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζε πεξηπηψζεηο αλαγγειίαο 

βιαβψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 8 εξγάζηκεο 

ψξεο γηα ηελ Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε, ηηο 16 

εξγάζηκεο ψξεο γηα ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα, Θξήηε, 

Ρφδν, Δπηάλεζα θαη 3 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηε 

Λεζησηηθή Διιάδα. Λα αλαθεξζεΫ θαη ην θξηηΪξην 

απηό ζα βαζκνινγεζεΫ. 

Λα 
αλαθεξζεί 

  

Γ8 Ο πξνκεζεπηήο αλεμάξηεηα αλ είλαη αληηπξφζσπνο ή 

φρη ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, δειψλεη φηη 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα βξεη θαη λα ππνδείμεη 

άιιε εηαηξεία πνπ ζα αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε αλη' 

απηνχ, ζε πεξίπησζε πνπ πάςεη λα πθίζηαηαη σο 

εηαηξεία. 

ΛΑΗ   

Γ9 Ζ πιεξσκή ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ γίλεηαη κεηά ηελ 

παξαιαβή απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο γηα 

νπνηαδήπνηε πνζφηεηα, ζηελ ηηκή πνπ ε αλάδνρνο 

εηαηξεία δεζκεχηεθε κε ηελ πξνζθνξά ηεο. 

ΛΑΗ   

Γ10 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ην κεράλεκα δελ ιεηηνπξγεί, απηφο 

νθείιεη κέζα ζε 15 εκέξεο λα ην αληηθαηαζηήζεη κε 

άιιν θαηλνχξγην πνπ λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

ΛΑΗ   
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Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 

 

(ππνγξαθΪ & ζθξαγΫδα) 

Γ11 Θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη 

νπνηεζδήπνηε βιάβεο, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη δε 

ζα νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα 

αληηθαζηζηά ρσξίο επηβάξπλζε ειαηησκαηηθά ή θαθήο 

πνηφηεηαο εμαξηήκαηα. Αλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

νπνηαζδήπνηε βιάβεο απαηηείηαη κεηαθνξά ηνπ 

κεραλήκαηνο, απηή βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

ΛΑΗ   

Γ12 Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη κε δήισζε 

ησλ πξνκεζεπηψλ φηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε 

ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 

κεραλεκάησλ ζχκθσλα πάληα κε ην θφζηνο θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

ΛΑΗ   

Γ13 ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη ν 

ρξφλνο παξάδνζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

δηαθήξπμε. Ρν θξηηΪξην απηό ζα βαζκνινγεζεΫ. 

Λα 
αλαθεξζεί 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΑΔΓ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΥΛ 

ΠΠΘΔΥΛ 

Α/Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΗΓΝΠ 

1 ΔΠΑ ΛΑΡΗΑ ΔΡΜΟΓΔΝΟΤ 10, 1
Οο

 ΟΡΟΦΟ – ΛΑΡΗΑ ΗΗ 

2 ΔΠΑ ΛΑΜΗΑ ΣΤΛΗΓΟ 93/ 35100 – ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ – ΛΑΜΗΑ ΗΗ 

3 ΔΠΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΣΡΗΚΑΛΩΝ 226 / 43100 – ΚΑΡΓΗΣΑ ΗΗ 

4 ΔΠΑ ΒΟΛΟΤ ΑΘΖΝΩΝ 64 / 38334 – ΠΔΓΗΟΝ ΑΡΔΩ – ΒΟΛΟ ΗΗ 

5 ΗΔΚ ΛΑΜΗΑ ΣΤΛΗΓΟ 93/ 35100 – ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ – ΛΑΜΗΑ Η 

6 ΗΔΚ ΚΑΡΓΗΣΑ ΣΡΗΚΑΛΩΝ 226 / 43100 – ΚΑΡΓΗΣΑ Η 

7 ΒΝ ΛΑΡΗΑ  
ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ / 41500 – 

ΛΑΡΗΑ 
Η 

8 ΒΝ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΤΓΡΑ & ΚΑΛΤΜΝΟΤ / 36100 – ΚΑΡΠΔΝΖΗ Η 

9 ΒΝ ΣΡΗΚΑΛΩΝ 
5 ΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ & ΜΑΡΣΤΡΩΝ / 41100 – 

ΣΡΗΚΑΛΑ 

Η 

10 ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΤ 
ΤΓΡΑ 2 & ΣΟΜΠΑΕΖ / 38334 – ΠΔΓΗΟΝ ΑΡΔΩ – 

ΒΟΛΟ 

ΗΗ 

11 ΚΠΑ2 ΛΑΜΗΑ ΣΤΛΗΓΟ 93/ 35100 – ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ – ΛΑΜΗΑ ΗΗ 

12 ΚΠΑ2 ΚΑΡΓΗΣΑ ΣΡΗΚΑΛΩΝ 226 / 43100 – ΚΑΡΓΗΣΑ ΗΗ 

13 ΚΠΑ2 ΓΡΔΒΔΝΩΝ Θ. ΕΗΑΚΑ & ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ / 51100 – ΓΡΔΒΔΝΑ ΗΗ 

14 ΚΠΑ2 ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 128 / 42100 – ΣΡΗΚΑΛΑ Η 

15 ΚΠΑ2 ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΘΔΖ ΞΖΡΗΑ / 36100 – ΚΑΡΠΔΝΖΗ Η 

16 ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΜΔΣΔΩΡΩΝ & ΠΛΑΣΩΝΟ / 42200 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Η 

 

17PROC006264019 2017-05-31

ΑΔΑ: 7ΚΠ24691Ω2-ΤΡ9



 37 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΔΗΓΝΠ Η:  ΑΠΞΟΝΚΑΟΝ ΤΖΦΗΑΘΝ 

ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ - ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑ (ΡΑΣΡΖΡΑΠ 20 ΑΛΡ./ΙΔΞΡΝ 

ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ) 

 

1. ΞΫλαθαο Θόζηνπο ΘηΪζεο (αλΨ κνλΨδα κεραλΪκαηνο) 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

     

ΠΛΝΙΝ   

 

2. ΞΫλαθαο Θόζηνπο ΞιΪξνπο ΔηΪζηαο ΠπληΪξεζεο 5εηΫαο (αλΨ κνλΨδα κεραλΪκαηνο) 

 

ΔΡΝΠ 

(κεηΨ ηα 2 ρξόληα 

εγγύεζεο) 

ΘΝΠΡΝΠ ΞΙΖΟΝΠ ΔΡΖΠΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΑ ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ  

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΘΝΠΡΝΠ ΞΙΖΟΝΠ ΔΡΖΠΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΑ 

ΚΝΛΑΓΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ  

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

1ν   

2ν   

3ν   

4ν   

5ν   

ΠΛΝΙΝ   

 

Σημείωση: ηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλνληαη νδνηπνξηθά, εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά πάζεο 

θύζεσο, κεηαθνξηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε δελ είλαη δπλαηόλ λα απνθαηαζηαζεί ζην 

ρώξν ηεο Τπεξεζίαο. 

 

17PROC006264019 2017-05-31

ΑΔΑ: 7ΚΠ24691Ω2-ΤΡ9



 38 

 

3. ΞΫλαθαο Θόζηνπο ΑλαισζΫκσλ γηα 300.000 αληΫγξαθα (αλΨ κνλΨδα κεραλΪκαηνο) 

 

Α/Α 

Ξ
Δ

Ο
ΗΓ

Ο
Α

Φ
Ζ

 –
  

Ρ


Ξ
Ν

Π
 

Α
Λ

Α
Ι

Υ
Π

ΗΚ
Ν


  


Ι

ΗΘ
Ν


 

Γ
ΗΑ

Ο
Θ

Δ
ΗΑ

  
Π

Δ
 Α

Ο
ΗΘ

Κ
Ν

 
Α

Λ
Ρ

ΗΓ
Ο

Α
Φ

Υ
Λ

 1Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

2Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

3Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

4Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

5Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

6Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

7Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

ΚΔΠΝΠ ΝΟΝΠ 

ΡΗΚΖΠ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΔΞΡΑ (7) 

ΔΡΥΛ ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΑΛΑ 

ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ 

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 

[€] 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΑΛΑ 

ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ 

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

  (Α)        (Β) (Β)/(Α)  

             

             

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΑΛΑ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ   

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΓΗΑ 300.000 ΑΛΡΗΓΟΑΦΑ   
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Ππγθεληξσηηθόο ΞΫλαθαο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΡΗΚΖ ΑΛΑ 
ΚΝΛΑΓΑ 
ΚΖΣ/ΡΝΠ 

ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ [€] 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΚΖΣ/ΡΥΛ 
(ΡΔΚΑΣΗΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€]  

ΦΞΑ 
[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

1. ΘΟΣΟ 
ΘΣΖΖ 

(Πίλαθαο 1) 

     

2. ΘΟΣΟ 
ΠΙΖΡΟΤ 
ΔΣΖΗΑ 

ΤΛΣΖΡΖΖ 
5ΔΣΗΑ 

(Πίλαθαο 2) 

     

3. ΘΟΣΟ 
ΑΛΑΙΩΗΚΩΛ 

(Πίλαθαο 3) 

     

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΡΗΚΖ)     

 

εκείσζε: Ωο πνζφηεηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ 

θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ γηα ην είδνο Η ζε ηεκάρηα. Ζ ζπλνιηθή αμία (ρσξίο ΦΠΑ) πξνθχπηεη απφ 

ην γηλφκελν ηεο ηηκήο αλά κνλάδα (ρσξίο ΦΠΑ) επί ηελ πνζφηεηα. 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΔΗΓΝΠ ΗΗ:  ΑΠΞΟΝΚΑΟΝ 

ΤΖΦΗΑΘΝ ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ - ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑ (ΡΑΣΡΖΡΑΠ 30 

ΑΛΡ./ΙΔΞΡΝ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ) 

 

1. ΞΫλαθαο Θόζηνπο ΘηΪζεο (αλΨ κνλΨδα κεραλΪκαηνο) 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

     

ΠΛΝΙΝ   

 

2. ΞΫλαθαο Θόζηνπο ΞιΪξνπο ΔηΪζηαο ΠπληΪξεζεο 5εηΫαο (αλΨ κνλΨδα κεραλΪκαηνο) 

 

ΔΡΝΠ 

(κεηΨ ηα 2 ρξόληα 

εγγύεζεο) 

ΘΝΠΡΝΠ ΞΙΖΟΝΠ ΔΡΖΠΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΑ ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ  

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΘΝΠΡΝΠ ΞΙΖΟΝΠ ΔΡΖΠΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΑ 

ΚΝΛΑΓΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ  

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

1ν   

2ν   

3ν   

4ν   

5ν   

ΠΛΝΙΝ   

 

Σημείωση: ηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλνληαη νδνηπνξηθά, εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά πάζεο 

θύζεσο, κεηαθνξηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε δελ είλαη δπλαηόλ λα απνθαηαζηαζεί ζην 

ρώξν ηεο Τπεξεζίαο. 
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3. ΞΫλαθαο Θόζηνπο ΑλαισζΫκσλ γηα 600.000 αληΫγξαθα (αλΨ κνλΨδα κεραλΪκαηνο) 

 

Α/Α 

Ξ
Δ

Ο
ΗΓ

Ο
Α

Φ
Ζ

 –
  

Ρ


Ξ
Ν

Π
  

Α
Λ

Α
Ι

Υ
Π

ΗΚ
Ν


  


Ι

ΗΘ
Ν


 

Γ
ΗΑ

Ο
Θ

Δ
ΗΑ

  
Π

Δ
 Α

Ο
ΗΘ

Κ
Ν

 
Α

Λ
Ρ

ΗΓ
Ο

Α
Φ

Υ
Λ

 1Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

2Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

3Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

4Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

5Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

6Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 

[€] 

7Ν ΔΡΝΠ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 

ΚΔΠΝΠ 

ΝΟΝΠ ΔΞΡΑ 

(7) ΔΡΥΛ 

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 

[€] 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΑΛΑ 

ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ 

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 

[€] 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΑΛΑ 

ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ 

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

  (Α)        (Β) (Β)/(Α)  

             

             

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΑΛΑ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ   

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΓΗΑ 600.000 ΑΛΡΗΓΟΑΦΑ   
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Ππγθεληξσηηθόο ΞΫλαθαο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΡΗΚΖ ΑΛΑ 
ΚΝΛΑΓΑ 
ΚΖΣ/ΡΝΠ 

ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ [€] 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΚΖΣ/ΡΥΛ 
(ΡΔΚΑΣΗΑ) 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€]  

ΦΞΑ 
[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

1. ΘΟΣΟ 
ΘΣΖΖ 

(Πίλαθαο 1) 

     

2. ΘΟΣΟ 
ΠΙΖΡΟΤ 
ΔΣΖΗΑ 

ΤΛΣΖΡΖΖ 
5ΔΣΗΑ 

(Πίλαθαο 2) 

     

3. ΘΟΣΟ 
ΑΛΑΙΩΗΚΩΛ 

(Πίλαθαο 3) 

     

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (ΠΓΘΟΗΡΗΘΖ ΡΗΚΖ)     

 

εκείσζε: Ωο πνζφηεηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ 

θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ γηα ην είδνο Η ζε ηεκάρηα. Ζ ζπλνιηθή αμία (ρσξίο ΦΠΑ) πξνθχπηεη απφ 

ην γηλφκελν ηεο ηηκήο αλά κνλάδα (ρσξίο ΦΠΑ) επί ηελ πνζφηεηα. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ 

 

πόδεηγκα ΔγγπεηηθΪο ΔπηζηνιΪο ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο …………………………….  

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο)................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο)................................  

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ1. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ επξψ………………………………………………………………………..2 ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  

ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ  

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε)  ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε)  ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε)  .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 

ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..3/ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηλορ ζύμβαζηρ)”, ζχκθσλα κε ηελ 

(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο  ........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    εκέξεο4 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο) ή κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 

εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

                                           
1  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. ην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.  
2  Όπσο ππνζεκείσζε 1. 
3  Δθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξώλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη 

ε ζρεηηθή ζύκβαζε. 
4  Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε5. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

                                           
5  Ο καθοριζμός ανωηάηοσ ορίοσ έκδοζης ηων εγγσηηικών επιζηολών από ηις ηράπεζες ποσ λειηοσργούν ζηην Ελλάδα 

θεζμοθεηήθηκε με ηην σπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόθαζη ηοσ Υποσργού Οικονομικών, με 

ηην οποία και καηέζηη σποτρεωηική και η αναγραθή ηης ζτεηικής σπεύθσνης δήλωζης ζηην εγγσηηική επιζηολή.  
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πόδεηγκα ΔγγπεηηθΪο ΔπηζηνιΪο ΘαιΪο ΙεηηνπξγΫαο 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο …………………………….  

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο).................................  

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο)................................  

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ επξψ……………………………………………………………………….. ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  

ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ  

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε)  ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε)  ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε)  .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 

ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

παξαδνζέλησλ απφ απηφλ εηδψλ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηλορ ζύμβαζηρ)”, ζχκθσλα 

κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο 

θνξέα). 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο) ή κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 

εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

βάςει τθσ με Αρικ. Απόφαςθσ 158/2016 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016): 

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

για διαδικαζίες ζύναψης δημόζιας ζύμβαζης κάηω ηων ορίων ηων οδηγιών 

 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ ανακζτοντα φορζα  1 και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ  

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα) / 
ανακζτοντα φορζα (αφ) 
 
- Ονομαςία: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ (ΟΑΕΔ) 
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ  / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 99219675  
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: Ερμογζνουσ 10 / Λάριςα / 41447  
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: [Χατηθκωνςταντίνου Eυφροςφνθ] 
- Σθλζφωνο: *2410564519] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: thessalia@oaed.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.oaed.gr 
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): Προμικεια ςυνολικά δεκαζξι (16) τεμαχίων φωτοαντιγραφικϊν ςυςκευϊν (είδοσ Ι και 
ΙΙ), 30121200-5 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : προμικειεσ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΕΙΔΟ Ι / ΕΙΔΟ ΙΙ+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
*………..+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ  ̓

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............] 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Όχι 

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

οικονομικοφσ φορείσ.  

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 

κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο 

μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με  τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ 

φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ  IV 

και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που 

κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι 

του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 

30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των 

πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11 

3. απάτθ12 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ14 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπου16 το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του 

οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 

τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 

1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει 

εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι 

ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
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*……+*……+*……+*……+19 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«ασηοκάθαρζη»)
20; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν21: *……+ 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 24 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ27  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός θορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ30; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 

αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν 

Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ 

ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 

επιλογισ 

Απάντθςθ 

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

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ33; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει 

τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ 

χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε 

αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 
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1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 

εξισ34: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 

που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον 

αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 

εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 

διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 

περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που 

ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο 

οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ36 

που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ 

τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και y37 -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

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

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 

προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ38, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 

ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  

εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 

εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 

και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ39, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 

ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Περιγραφι ποςά  θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό 

ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ 

υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 

οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

*……..........................+ 

 

 

 

*……+ 
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τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 

διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει 

τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 

υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 

κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 

ελζγχων42 όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 

ι τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα 

και, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο 

τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται 

ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει 

τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 

του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 

διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία 

τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 

τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 

τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ43 

το ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :  
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Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 

πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 

υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 

οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 

προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

*+ Ναι *+ Όχι 
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Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 

πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν 

να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ 

μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ 

μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των 

υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι1 
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αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ 

φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 

θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το κακζνα: 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+45 

 
 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ I – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται 47, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν. 48 

β) θ ανακζτουςα αρχι ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.  

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτον  ΟΑΕΔ, προκειμζνου να 
αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να 
προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυμμετοχισ ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν 
«Προμικεια ςυνολικά δεκαζξι (16) τεμαχίων φωτοαντιγραφικϊν ςυςκευϊν (είδοσ Ι και ΙΙ)». 

 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 
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Επιςθμάνςεισ επί του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ βάςει τθσ με 

Αρικ. Απόφαςθσ 158/2016 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

(ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016): 

 
1. Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι)τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν. 
2. Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.  
3. Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί 
λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του 

ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία 
απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. Μεςαίεσ επιχειριςεισ: 

επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 
250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

4. Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων ατόμων. 

5. Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
6. Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 
ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”. 

8. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ 
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

9.  Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 
42). 

10.  Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 
“διαφκορά”. 

11. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 
Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

12.  Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 

(ΦΕΚ48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν με αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13. Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 
4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3961/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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15. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων 

και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ  τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν.4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 
προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16. Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν 
(Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73) 
17. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
18. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
19. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.    
20. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο ) 

21. Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 
λιφκθκαν. 

22. τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο) 

23.  θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 
υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο 
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 
το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

24.  Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.  
25.  Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2.  
26.  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
27.  Άρκρο 73 παρ. 5.  
28. Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
29.  Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
30.  Πρβλ άρκρο 48 . 
31.  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7). 
32. Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10. 

33. Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα 
αυτό. 

34. Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 
35. Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

36. Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. 
37. Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. 
38. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
39. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
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40. Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

41. Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 
του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 
κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

42. Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ 
ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

43. Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ 
του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ 
υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω. 

44. Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
45. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.  
46. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.  
47. Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48. Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 
(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέα έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία αναθοπάρ ηων εγγπάθων) πος 
παπέσοςν ηη δςναηόηηηα ζηην αναθέηοςζα απσή να ηο ππάξει. Όπος απαιηείηαι, ηα ζηοισεία αςηά ππέπει να 

ζςνοδεύονηαι από ηη ζσεηική ζςγκαηάθεζη για ηην εν λόγω ππόζβαζη. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΛΝΙΗΘΑ …………. (…) ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΥΛ 

ΠΠΘΔΥΛ (ΔΗΓΝΠ Η ΘΑΗ ΗΗ) ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΔΟ/ΘΖΠ Γ/ΛΠΖΠ …………….. 

Λν……../…. 

Αξηζκόο ΦαθΩινπ ……/…… 

 

 ηελ ………………………, ζήκεξα ηελ ………ε ηνπ κελφο ……………., έηνπο ……., νη ππνγξάθνληεο:  

1. Ο Νξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ν.Α.Δ.Γ.), λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ (Λ.Π.Γ.Γ.), πνπ εδξεχεη ζηνλ Άιηκν Αηηηθήο, νδφο Δζληθήο Αληηζηάζεσο αξ. 8 θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηε Γηνηθήηξηα ηνπ θαη Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ, 

…………………………..θαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η…………………………………….. ηνπ 

……………………………., ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 190789/3-6-2002 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Φ.Δ.Θ. 754/19-6-2002) (θαινχκελνο ζην εμήο ράξηλ 

ζπληνκίαο ν «Ν.Α.Δ.Γ») θαη  

2. ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία « ………………………………» πνπ εδξεχεη ζην ………………………επί ηεο 

νδνχ ………………………….ηθ ……………… κε ΑΦΚ ……………………., ΓΟΤ …………………… φπσο 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, απφ ……………………(θαινχκελεο ζην 

εμήο ν «ΑΛΑΓΟΥΟ»),  

 

Αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο: 

 Όηη ν ΟΑΔΓ θξίλεη απαξαίηεηε ηελ πξνκήζεηα ζπλνιηθά ………… (….) ηεκαρίσλ 

θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ (είδνο Η θαη ΗΗ) γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ, 

αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο …………………. .  

 Σελ αξηζκ…………/…../….-…..-….. απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηελ νπνία 

θαηαθπξψζεθε ζηνλ ΑΛΑΓΟΥΟ, θαηφπηλ δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ε αλάζεζε 

ηεο πξνκήζεηαο ζπλνιηθά ………… (….) ηεκαρίσλ θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ (είδνο Η θαη 

ΗΗ) γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ, αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο 

…………………., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. ……. Πξφζθιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.  

 

Θαη’αθνινπζία ησλ παξαπάλσ ζπλνκνινγείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνχησλ (ΟΑΔΓ θαη 

ΑΛΑΓΟΥΟΤ)  ε αθφινπζε ζχκβαζε ε νπνία δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη :  

1. ηελ παξνχζα χκβαζε  

2. ηε κε αξηζκ…../…./…… πξφζθιεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ζπλνιηθά 

………… (….) ηεκαρίσλ θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ (είδνο Η θαη ΗΗ) γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ, αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο …………………., κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βΨζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο - ηηκήο,  ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο.  

3. ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ  
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ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο φξσλ ζα ππεξηζρχνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (1) ε παξνχζα 

ζχκβαζε , (2) ε ππ΄αξηζκ.   ……./201… πξφζθιεζε θαη νη επ΄απηήο δηεπθξηλήζεηο θαη (3) ε 

Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Όινπο ηνπο αλσηέξσ φξνπο δειψλεη ξεηά ν Αλάδνρνο φηη απνδέρεηαη εμ νινθιήξνπ θαη 

αλεπηθχιαθηα σο νπζηψδεηο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 

Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ φιεο ηνπο φξνπο  ηεο αξηζκ………….Πξφθιεζεο, ζηελ νπνία αλαιπηηθψο 

παξαηίζεηαη ην λνκηθφ πιαίζην. Δπηπξφζζεηα ε παξνχζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο :  

1. Σεο  ππ΄αξηζκ  …………/……/…..-….-…….  απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ……………………... θαη  

2. Σεο ππ’ αξηζκ. ………………/……/……….-………-……. απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ κε 

ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν ε πξνκήζεηα ……………… 

 

ΑΟΘΟΝ 2  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν Ο.Α.Δ.Γ. αλαζέηεη ζηνλ ΑΛΑΓΟΥΟ θαη ν ΑΛΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη, 

έλαληη ηνπ ηηκήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ηελ πξνκήζεηα ζπλνιηθά ………… (….) ηεκαρίσλ 

θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ (είδνο Η θαη ΗΗ) γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ, 

αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο …………………., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βΨζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο ………….., ζχκθσλα κε ηηο 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 

Ο ΑΛΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ πξνκΪζεηα ησλ αλσηέξσ εηδψλ ηα νπνία πξέπεη λα παξαδψζεη 

θαη λα εγθαηαζηήζεη ζηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 

Τπεξεζηψλ Παξάδνζεο Φσηναληηγξαθηθψλ πζθεπψλ. 

Ο ΑΛΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα εθπαηδεύζεη ζηε ρξΪζε ησλ ζπζθεπώλ πξνζσπηθό πνπ ζα 

ππνδείμεη ν ΟΑΔΓ, λα παξέρεη ηα αλαγθαία εγρεηξίδηα / βηβιία γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε 

ησλ ζπζθεπψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζε κία μέλε γιψζζα θαη λα παξέρεη εγγύεζε θαιΪο 

ιεηηνπξγΫαο ηνπ εμνπιηζκνύ γηα δχν (2) έηε απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. 

Ρεηά νξίδεηαη φηη φιεο νη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζΪκαλζε CE θαζψο θαη φια ηα 

αζθαιηζηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο 

θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 

 

ΆΟΘΟΝ 3 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ησλ εληχπσλ νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο, ήηνη απφ ……….. έσο ………………….. 
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ΑΟΘΟΝ 4 

ΡΗΚΖΚΑ ΑΛΑΓΝΣΝ  

Ο ΑΛΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ……………. (….) ηεκαρίσλ θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ 

(είδνο Η θαη ΗΗ) ………………………., έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ησλ ……………………. επξψ 

(€…………..) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ. 

 Ο ΑΛΑΓΟΥΟ εγγπάηαη ηελ αθξίβεηα ηεο σο άλσ ηηκήο ησλ σο άλσ εηδψλ, ξεηά δε παξαηηείηαη 

απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απηψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία.  

Ζ σο άλσ ηηκή πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ θαη αθνξά ηα θάζε είδνπο 

έμνδα, δαπάλεο, επηβαξχλζεηο, ακνηβέο (ηξίησλ, πξνζσπηθνχ, ζπλεξγαηψλ, θιπ), φπσο θαη ηελ 

ακνηβή ηνπ ΑΛΑΓΟΥΟΤ.  

Κε ηελ εμφθιεζε ηεο σο άλσ ηηκήο εμαληιείηαη θάζε ππνρξέσζε ηνπ ΟΑΔΓ έλαληη ηνπ ΑΛΑΓΟΥΟΤ 

θαη ν ηειεπηαίνο νπδεκία απαίηεζε έρεη ή δηαηεξεί θαηά ηνπ ΟΑΔΓ. 

Ζ σο άλσ ηηκή πεξηιακβάλεη ηηο θάζε είδνπο δαπάλεο, επηβαξχλζεηο, ακνηβέο (ηξίησλ, πξνζσπηθνχ, 

ζπλεξγαηψλ, θιπ), ηελ ακνηβή ηνπ ΑΛΑΓΟΥΟΤ, θαζψο θαη θάζε παξερφκελε ππεξεζία ηνπ 

Αλαδφρνπ πξνο ηνλ ΟΑΔΓ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Κε ηελ 

εμφθιεζε ηεο σο άλσ ηηκήο εμαληιείηαη θάζε ππνρξέσζε ηνπ ΟΑΔΓ έλαληη ηνπ ΑΛΑΓΟΥΟΤ θαη ν 

ηειεπηαίνο νπδεκία απαίηεζε έρεη ή δηαηεξεί θαηά ηνπ ΟΑΔΓ. 

Ζ σο άλσ ηηκή πεξηιακβάλεη θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ παξαδνηέσλ ζπζθεπψλ ζηηο θαηά ηφπνπο 

Τπεξεζίεο Παξάδνζεο ηνπ ΟΑΔΓ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. …………… 

Πξφζθιεζε. 

Πηελ σο Ψλσ ηηκΪ πεξηιακβΨλεηαη θαη ε πεξΫνδνο εγγύεζεο θαιΪο ιεηηνπξγΫαο ησλ 

ζπζθεπώλ γηα δύν (2) Ωηε. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΡΗΚΖΚΑΡΝΠ  

1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κε …………………….. ζχκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. ……………….. πξφζθιεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

Θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ησλ λνκίκσο 

απαηηνχκελσλ παξαζηαηηθψλ / δηθαηνινγεηηθψλ.  

Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ηζρχνπζεο λφκηκεο θξαηήζεηο θαζψο θαη κε ηα έμνδα 

κεηαθνξάο ησλ δεηνπκέλσλ πνζνηήησλ πιηθψλ ζηηο Τπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ησλ 

Τπεξεζηψλ Παξάδνζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

2. Ποςό ύψουσ 0,06 % επύ τησ αξύασ , προ φόρων και κρατόςεων,  τησ αρχικόσ καθώσ 

και κϊθε ςυμπληρωματικόσ  ςύμβαςησ θα παρακρατηθεύ  από την αναθϋτουςα αρχό κατϊ 

την πρώτη πληρωμό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 

Δημόςιων Συμβϊςεων ςύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ωσ ιςχύει.  

Ποςό ύψουσ 0,06 % επύ τησ αξύασ , προ φόρων και κρατόςεων , τησ αρχικόσ καθώσ 

και κϊθε ςυμπληρωματικόσ  ςύμβαςησ θα παρακρατηθεύ  από την αναθϋτουςα αρχό κατϊ 

την πρώτη πληρωμό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Αρχόσ Εξϋταςησ 

Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ)  ςύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ωσ ιςχύει.  
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Σύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 2198/22-03-94 ϊρθρο 24 (ΦΕΚ 43/33-03-1994)  θα 

γύνει παρακρϊτηςη φόρου  ειςοδόματοσ  ύψουσ 4% επύ τησ καθαρόσ αξύασ του 

τιμολογύου. Για την παρακρϊτηςη αυτό θα δοθεύ βεβαύωςη από την υπηρεςύα μασ, η 

οπούα θα χρηςιμοποιηθεύ από τον προμηθευτό κατϊ την υποβολό τησ ετόςιασ 

φορολογικόσ δόλωςόσ του.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/2016.  

ηηο πεξηπηψζεηο απνζηνιήο ρξεκάησλ ζε πξνκεζεπηέο, ηα έμνδα ηεο Σξάπεδαο βαξχλνπλ ηνπο 

δηθαηνχρνπο (2190/28/24-7-90) απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΓ. 

 

 

ΆΟΘΟΝ 6 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ην πιηθφ εληφο ηξηώλ (3) κελώλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ ππεξεζία ππνδνρήο ηνπ είδνπο θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία 

πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. Θαηά 

ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Λ. 4412/2016. Οη θπξψζεηο γηα ηπρφλ 

εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο νξίδνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

Ζ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη εληφο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζηε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα 

πξνβαίλεη ζηε πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη 

ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (παξ. 2, αξζ. 215, Λ.4412/2016). 

 

ΆΟΘΟΝ 7 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ  

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

(ΔΠΠ) κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ε νπνία ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηήζηα 

επηηξνπή ησλ ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ έρεη νξηζηεί κε απφθαζε Γ θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαιαβή θαη παξαθνινχζεζε πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ έηνπο 2017. 

Ζ ΔΠΠ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 11 β) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016, εηζεγείηαη 

γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο ζε 

θαηάιιεινπο ειέγρνπο πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ 

κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ.  

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 208 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ε 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ηξηΨληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ. 
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Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ Τπεξεζία ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε ………………… απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε 

πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.  

Ζ εηήζηα επηηξνπή ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ γηα ηελ νξζή εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο θαζψο θαη φηη ηεξήζεθε ε ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ρεηξηζηψλ. Ζ 

Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε ζπγθεληξψλεη ηα απνδεηθηηθά θαη ηα πξαθηηθά θαη ηα θνηλνπνηεί ζηελ 

αξκφδηα ΔΠΠ πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο.  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε ΔΠΠ, 

πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηε 

ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. 

Ζ επηηξνπή θάζε ππεξεζίαο ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ΔΠΠ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ 

έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ (παξ. 3, άξζξ. 215, Λ.4412/2016). 

Κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε ΔΠΠ 

ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη  

γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, 

νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72. Σν πξσηφθνιιν 

εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν (παξ. 4, άξζξ. 215, Λ.4412/2016). 

 

ΆΟΘΟΝ 8 

ΘΟΥΠΔΗΠ - ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ  

 Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ:  

α)  ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ.4412/2016,  

β)  εθφζνλ δελ παξέδσζε ή δελ αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή 

ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Λ. 

4412/2016,  

 ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη 

παξαθάησ θπξψζεηο:  

α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

β) Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Λ.4412/2016 θαηά 

ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

ηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο πξνκήζεηαο επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 207 ηνπ Λ. 4412/2016. 
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ΆΟΘΟΝ 9 

ΔΓΓΖΠΖ  ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

Ο ΑΛΑΓΟΥΟ έρεη θαηαζέζεη ηελ αξηζκ……………………………….εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 

……………………………πνζνχ ……………….επξψ, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ Έξγνπ εθηφο ΦΠΑ, ηζρχνο κέρξη ηηο ………………………….σο εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ ιήμε 

ηζρχνο ηεο παξνχζαο, εθ΄φζνλ δελ πξνθχςεη ζέκα θαηάπησζεο ηεο ππέξ ηνπ Οξγαληζκνχ .  

 

ΆΟΘΟΝ 10 

ΔΓΓΖΠΖ  ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

δπζιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο 

ιεηηνπξγΫαο ησλ εηδψλ, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 2,5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο 

Φ.Π.Α.  

Ζ ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα θαιχπηεη φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ, δειαδή δχν (2) έηε απφ ηελ εκέξα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ 

παξαδνηέσλ. 

 

ΆΟΘΟΝ 11 

ΔΓΓΖΠΖ - ΔΘΛΖ 

Ο ΑΛΑΓΟΥΟ εγγπάηαη φηη ην Έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, ηεο Πξφζθιεζεο  θαη ηεο Πξνζθνξάο ηνπ ή φπσο απηέο ζα ππνδεηρζνχλ απφ 

ηνλ ΟΑΔΓ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  

Ο ΑΛΑΓΟΥΟ ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ελφςεη ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο.  

Ο ΟΑΔΓ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε 

αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο, ππνρξενχηαη κφλνο ν 

ΑΛΑΓΟΥΟ πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

Ο ΑΛΑΓΟΥΟ εγγπάηαη φηη δελ ζα απαζρνιήζεη ή ζα εθκεηαιιεπζεί αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ 

(άξζξα 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο).  

Ο ΑΛΑΓΟΥΟ νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ΟΑΔΓ. 

 

ΆΟΘΟΝ 12 

ΞΙΖΟΖΠ ΠΚΦΥΛΗΑ 

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη φια ηα παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 

θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο , ζπληζηνχλ ηελ πιήξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη 
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ππεξηζρχνπλ θάζε άιιεο πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο, ζπκπιεξσκαηηθήο ή παξάιιειεο , γξαπηήο ή 

πξνθνξηθήο ή δήισζεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο κεηαμχ ησλ κεξψλ.  

 

ΆΟΘΟΝ 13 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Σξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ Λ.4412/2016, κεηά απφ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (άξζξν 201 ηνπ Λ. 4412/2016), ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην 

Γ.. ηνπ ΟΑΔΓ.  

 

ΆΟΘΟΝ 14 

ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ – ΔΘΣΥΟΖΠΖ 

Ο ΑΛΑΓΟΥΟ δε δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ελ φιν ή ελ 

κέξεη ζηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

Απαγνξεχεηαη ε εθρώξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθηφο ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ κέξνπο ηεο 

ακνηβήο ηνπ, ην νπνίν κπνξεί κε έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔΓ λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο 

επηινγήο ηνπ. 

  

ΆΟΘΟΝ 15 

ΗΠΣΝΛ ΓΗΘΑΗΝ – ΑΟΚΝΓΗΑ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΑ 

Η παρούςα ςύμβαςη καθώσ και κϊθε διαφορϊ που απορρϋει από αυτόν διϋπεται από τισ 

διατϊξεισ του Ελληνικού Δικαύου. Σε περύπτωςη διαφορών, που ενδεχομϋνωσ προκύψουν 

ςχετικϊ με την ερμηνεύα ό την εκτϋλεςη ό την εφαρμογό τησ ςύμβαςησ ό εξ αφορμόσ αυτόσ, 

ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβϊλλουν κϊθε προςπϊθεια για τη φιλικό επύλυςό τουσ, 

ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ καλόσ πύςτησ και των χρηςτών ςυναλλακτικών ηθών. 

Για κϊθε διαφορϊ που δεν εύναι δυνατόν να επιλυθεύ ςύμφωνα με τα παραπϊνω οριζόμενα, 

αποκλειςτικϊ αρμόδια ορύζονται τα δικαςτόρια τησ Αθόνασ. 

 

Πε πΫζησζε ησλ αλσηΩξσ ζπκθσλεζΩλησλ ζπληΨρζεθε ην παξόλ ζε ηΩζζεξα (4) όκνηα 

πξσηόηππα θαη αθνύ δηαβΨζηεθε θαη ππνγξΨθεθε σο αθνινύζσο, Ωιαβε ν πξώηνο ησλ 

ζπκβαιινκΩλσλ ηξΫα (3) θαη ν δεύηεξνο Ωλα (1). 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

ΓΗΑ ΡΝΛ Ν.Α.Δ.Γ.       ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ 
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