
 1 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 13-6-2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Αριθµ. Πρωτ.: 42755 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΑΡ.ΦΑΚ  31/17 

Α∆Α: 6Φ2Γ4691Ω2-9ΦΓ 

Α∆ΑΜ: ………………. 

Ταχ.∆/νση: Εθνικής Αντίστασης 8   

Τ.Κ.: 17456, Άλιµος 

  

Τηλ: 2109989616, 2109989585  

Fax: 2109989795  

Email: b4@oaed.gr  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού προκειµένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου µε 

συνοπτικό διαγωνισµό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την «Προµήθεια συνολικά έντεκα (11) τεµαχίων 

φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ)», για τις ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης του 

Οργανισµού, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης ποσού 31.900,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 39.556,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές 

προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόµενους την 27/06/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 

09:30 π.µ., να προσέλθουν στα γραφεία της ∆ιοίκησης του Οργανισµού, Εθνικής Αντίστασης 8 Άλιµος, 

προς υποβολή σφραγισµένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 

∆ιαγωνισµών (Ε.Α.Α.∆.).  

Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. του συνοπτικού διαγωνισµού παρέχονται από το  αρµόδιο ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιµη ηµέρα, από 8:30 π.µ – 14.30 µ.µ (Τηλ.: 2109989616, 

2109989585, Φαξ: 2109989795, email: b4@oaed.gr).  

Υπεύθυνος  για Τεχνικά Θέµατα : Κ. Ζαχαράκη, Μ. Τσαβαρή, τηλ: 210-9989616, 210-9989585 

 

13-06-2017 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΑ∆ΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 13-6-2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Αριθµ. Πρωτ.: 42755 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΑΡ.ΦΑΚ  31/17 

Α∆Α: 6Φ2Γ4691Ω2-9ΦΓ 

Α∆ΑΜ: ………………. 

Ταχ.∆/νση: Εθνικής Αντίστασης 8   

Τ.Κ.: 17456, Άλιµος 

  

Τηλ: 2109989616, 2109989585  

Fax: 2109989795  

Email: b4@oaed.gr  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Οργανισµός  Απασχόλησης  Εργατικού  ∆υναµικού προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να 

συµµετάσχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για την ανάδειξη αναδόχου 

που θα αναλάβει την «Προµήθεια συνολικά έντεκα (11) τεµαχίων φωτοαντιγραφικών 

συσκευών (είδος Ι και ΙΙ)», για τις ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης του Οργανισµού, συνολικής 

προϋπολογιζόµενης δαπάνης ποσού 31.900,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 39.556,00€ συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ (24%), σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές προδιαγραφές 

της Υπηρεσίας. 

 

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΟΑΕ∆ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Εθν. Αντίστασης 8 -Άλιµος 

27/06/2017 ΤΡΙΤΗ 09: 30 πµ 

 

Όροι συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό  

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι τις 27/06/2017 και ώρα 09:30 π.µ. στα 

γραφεία της ∆ιοίκησης του Οργανισµού, Εθνικής Αντίστασης 8 Άλιµος. Προσφορές που θα 

κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσµες.   
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Σφραγισµένες έγγραφες προσφορές µπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε µε ειδικά προς 

τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της ∆ιοίκησης του Οργανισµού .Μπορούν επίσης 

να αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier). 

∆εν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 

Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της Πρόσκλησης.  

Οι Προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τρεις (3) 

ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους: α) φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», 

β) φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και γ) φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 

Προσφορά». Προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Προσφορών, το 

περιεχόµενο των ανωτέρω φακέλων υποβάλλεται εις διπλούν (Πρωτότυπο και Αντίγραφο) και 

υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.  

- Οι προσφορές δεν χαρτοσηµαίνονται. 

 

Α) Νοµικό Πλαίσιο  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2014) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως  ισχύει. 

2. του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016)  

3. του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 2418/Α/23-12-2016)  

4. του άρθρου 54 του Ν.4465/17 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017) 

5. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014)  « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»   

6. του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων  και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίων-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

7. του άρθρου 35 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013), µε τις οποίες ο ΟΑΕ∆ κατέστη 

καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.∆.∆. ΟΕΕ & ΟΕΚ,  

8. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

9. του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών του µε κλήρωση»  

10. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 

άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 112/13 Ιουλίου 2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 

254 Α΄/2013, άρθρο 23) .  

11. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258),όπως ισχύει. 

12. του Π.∆ 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5-08-2016).  
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13. του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής   Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-06-

2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138). 

14. του Π∆ 136/31-12-2011 (ΦΕΚ Β΄267) «Περί καθορισµού κατώτατου ύψους των δαπανών που 

ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

15. της αριθµ. 158/2016 (ΦΕΚ  3698/Β΄/ 16-11-2016) απόφαση «Έγκριση “Τυποποιηµένου Εντύπου 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης “ (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) , για διαδικασίες σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών»   

16. της υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απόφασης του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 

754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµό. 191041/24-07-

2003 Υ.Α του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

17. το µε αριθµό 36215/18-5-2017 πρωτογενές αίτηµα της υπηρεσίας (Α∆ΑΜ: 17REQ006201070),  

18. την αριθµ. 946/26-5-2017 απόφαση ανάληψης δέσµευσης πίστωσης (Α∆Α : 69824691Ω2-

ΦΟΥ), 

19. την υπ’ αριθµ. 1435/32/23-05-2017 απόφαση του ∆Σ του Οργανισµού, µε την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την «Προµήθεια συνολικά έντεκα 

(11) τεµαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ)», για τις ανάγκες των ∆/νσεων της 

∆ιοίκησης του Οργανισµού. 

 

B)   1. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και για 

τα δύο είδη είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για ένα από τα δύο 

είδη και ως εκ τούτου η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ή δύο προµηθευτές.  

2. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες 

προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4. Η οικονοµική προσφορά δίδεται σε ευρώ και για παράδοση του είδους ελεύθερου εντός των 

Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆, σε χώρο που θα υποδειχθεί, αναγράφεται δε ολογράφως και 

αριθµητικώς. 

5. Η τιµή του προς προµήθεια υλικού θα δίνεται και ανά µονάδα, σύµφωνα µε το 

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς της παρούσας και στην τιµή περιλαµβάνονται 

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού ελεύθερου 

στους τόπους παράδοσης. 

6. Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό της 

προσφερόµενης τιµής. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα 

διορθώνεται από την Υπηρεσία. 

7. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης, αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής η οποία εκτιµάται 

σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ άρθρο 4 .  
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8. Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 

παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της συγκριτικής τιµής προσφοράς προς τη 

βαθµολογία της.  

Η συγκριτική τιµή διαµορφώνεται από το άθροισµα:  

α) της τιµής κτήσης του µηχανήµατος,  

β) του κόστους συντήρησης του µηχανήµατος για τα πέντε (5) χρόνια µετά τα πρώτα δύο 

χρόνια της εγγύησης και  

γ) του κόστους αναλωσίµων για 300.000 φωτοαντίγραφα (για το είδος Ι) ή 600.000 

φωτοαντίγραφα (για το είδος ΙΙ). 

Στην οικονοµική προσφορά θα δίδεται ξεχωριστή τιµή αναλωσίµων και ξεχωριστή τιµή ετήσιας 

συντήρησης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε είδος του 

Παραρτήµατος ∆΄. 

9.  Οι τιµές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης προµήθειας.  

10. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύµβασης. 

11. Η παράδοση του είδους θα γίνει εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Ο 

προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 

Υπηρεσία υποδοχής του είδους και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

12. Η παραλαβή θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 

παράδοσης του υλικού, από αρµόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται κατόπιν απόφασης του 

αρµοδίου οργάνου. 

 

Γ) Παραλαβή τεύχους πρόσκλησης –Παροχή ∆ιευκρινίσεων  

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλαµβάνει το τεύχος της πρόσκλησης από τα γραφεία της 

∆/νσης Προµηθειών , Εθνικής Αντίστασης 8 Άλιµος . ∆ιανέµεται δωρεάν. 

Επίσης το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης διατίθεται µέσω ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση 

http://www.oaed.gr και σε ηλεκτρονική µορφή.  

Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. του συνοπτικού διαγωνισµού παρέχονται από το αρµόδιο 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιµη ηµέρα, από 8:30 π.µ -14:30µ.µ. (Τηλ. 2109989616, 

2109989585, Φαξ: 2109989795, email b4@oaed.gr.). 

 
∆) Παροχή ∆ιευκρινίσεων - Συµπληρωµατικές πληροφορίες  

Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Πρόσκλησης 

µπορούν να ζητούνται µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών και παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την εκπνοή 

της ως άνω προθεσµίας (άρθρο 121 παρ. 5 Ν.4412/16). 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 

εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των αιτήσεων 

παροχής διευκρινίσεων δίδονται µόνο γραπτώς µε επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής µέσα στην 
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προθεσµία που ορίζεται ανωτέρω. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: b4@oaed.gr, χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να 

απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε 

επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται ως άνω.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο.  

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 

εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…………………………….…………….….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ……………..…..…………………………………..……ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΕ∆ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ……ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ……………………………………..…ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

5. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ……..……………………………..……...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ.....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

7. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..…………………………………………………………….………...…ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Συνοπτικός διαγωνισµός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
Προµήθεια συνολικά έντεκα (11) τεµαχίων 

φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ)  για τις 

ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης του Οργανισµού. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΕΙ∆ΟΥΣ CPV 

30121200-5  Φωτοαντιγραφικές συσκευές 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS  
EL 303: Κεντρικός Τοµέας Αθηνών 

EL 304: Νότιος Τοµέας Αθηνών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ∆Α Φωτοαντιγραφικές συσκευές (είδος Ι και ΙΙ): 11 
τεµάχια  συνολικά 

Είδος Ι: Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα (ταχύτητας 

20 αντ./λεπτό τουλάχιστον), τεµ. : 5 

Είδος ΙΙ: Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα (ταχύτητας 
30 αντ./λεπτό τουλάχιστον), τεµ. : 6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ 

39.556,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

(Είδος Ι: 10.540,00€, Είδος ΙΙ: 29.016,00€) 

Αναληφθείσα υποχρέωση 946/26-05-2017  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Προϋπολογισµός ΟΑΕ∆-έτους 2017 

ΚΑΕ 9742 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

  

Η παράδοση του είδους θα γίνει εντός τριών (3) 

µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Ο 

προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία 

που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την 

ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε τον 
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πίνακα Υπηρεσιών παράδοσης των µηχανηµάτων, και 

στη θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία παράδοσης του υλικού 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Κ. Ζαχαράκη, Μ. Τσαβαρή 

(Τµήµα Προµηθειών, Γραφείο 235,ώρες 8:30 έως 

14:30µµ) 

τηλ. 2109989616, 2109989585, φαξ: 2109989795 

email: b4@oaed.gr) 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΟΑΕ∆: www.oaed.gr 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

β) το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα είναι 

διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) .    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Άρθρο 1.    ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:  

 Α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  εγκατεστηµένα σε α) κράτος µέλος της Ένωσης, β) κράτος µέλος 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 

και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω 

Συµφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

Β. Ενώσεις ή Συµπράξεις των ανωτέρω υπό (Α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά. ∆ικαίωµα 

συµµετοχής έχουν οι Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η 

οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την Ένωση 

είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 

αµοιβής µεταξύ τους) του κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Οι Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή 

για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόµενη µε την 

παρούσα προµήθεια κατακυρωθεί σε Ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, η Ένωση µπορεί να 

κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να συστήσει Κοινοπραξία και να προσκοµίσει το σχετικό 

Κοινοπρακτικό στον ΟΑΕ∆. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Στο 

Κοινοπρακτικό, πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών 

της για την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ο κοινός αυτός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της θα εκδίδει τα 

σχετικά παραστατικά και θα µεριµνά για την καταβολή των αντίστοιχων ποσών στα υπόλοιπα 

Μέλη, κατά το λόγο συµµετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τµήµα της προµήθειας. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν υπέχει καµία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα Μέλη της Ένωσης 

/Κοινοπραξίας και δεν εµπλέκεται εν γένει, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε ζητήµατα που 

αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού η συµµετοχή στο διαγωνισµό ενός φυσικού ή νοµικού 

προσώπου σε περισσότερες από µία συµµετοχές και µε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας, της 

υπεργολαβίας συµπεριλαµβανοµένης.  

 

1.2  Λόγοι αποκλεισµού  

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

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
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μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1.   όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 

Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται 

κατωτέρω: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – 

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 

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

• δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – 

µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31/7/2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η 

οποία κυρώθηκε µε τον ν. 2803/200 (Α’ 48), 

• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 

2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 

(EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται, στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 

σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α’ 166), 

• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε 

το ν. 4198/2013 (Α’ 215). 

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

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η ανωτέρω υποχρέωση 

αφορά ιδίως τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
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καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύµων 

εταιρειών (Α.Ε.).  

2. Εάν η αναθέτουσα αρχή: 

• γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή / και 

• µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις 

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

3. Όταν: 

• αθετεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του αρθρ. 18 του ν. 

4412/2016 

• τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες 

ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,  

• έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού, 

• εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του αρθρ. 24 του Ν. 4412/2006 

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

• έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 

• έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

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

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

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

• επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση 

• έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά 

του. 

 

Άρθρο 2 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 

ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί µε έγγραφη δήλωση του οικονοµικού φορέα, ύστερα από 
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σχετικό αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής, πριν τη λήξη της, κατ΄ανωτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 

την προβλεπόµενη από την Παρούσα Πρόσκληση αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 

οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.  

 

Άρθρο 3. Στοιχεία Προσφορών - Κατάρτιση & Υποβολή Προσφορών 

Οι Προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τρεις (3) 

ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους: α) φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», β) 

φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και γ) φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 

Προσφορά». Προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Προσφορών, το 

περιεχόµενο των ανωτέρω φακέλων υποβάλλεται εις διπλούν (Πρωτότυπο και Αντίγραφο) και 

υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.  

Σε όλους τους φακέλους (κυρίως και ως άνω ξεχωριστούς) της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς τα στοιχεία α-ε της παραγρ. 1  του άρθρου 92 Ν.4412/2016 , ήτοι  :  

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

• Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής  

• Ο τίτλος της πρόσκλησης   

• Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών  

• Τα στοιχεία του Προσφέροντα   

Οι προσφορές (τεχνική & οικονοµική) υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών  

(ανυπόγραφες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες). 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται εξαιρουµένων όµως των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες οι 

επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις αναφέρονται σε εντελώς δευτερεύοντα στοιχεία, οπότε η Επιτροπή 

αξιολόγησης αποτελεσµάτων του διαγωνισµού δύναται, αιτιολογηµένα να τις αποδεχτεί.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα - σβησίµατα- προσθήκες –διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την 

κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων  του διαγωνισµού.  

 

3.1  Περιεχόµενο φακέλων Προσφοράς 

3.1.1   Περιεχόµενο φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
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Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελ0ς, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει την 

υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 79 Ν.4412/16. 

Η υπεύθυνη δήλωση (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής) θα πρέπει να προσκοµίζεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του συνηµµένου 

Παραρτήµατος ΣΤ΄, το οποίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την αριθµ. 158/2016 (ΦΕΚ 

3698/Β΄/16-11-2016) απόφαση «Έγκριση “Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης “ 

(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» και θα συµπληρωθεί ΜΟΝΟ στα πεδία 

που ∆ΕΝ φέρουν την εµφανή διαγράµµιση.  

Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορές είναι νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από:   

α) τους διαχειριστές ή τους οµόρρυθµους εταίρους όταν το νοµικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ  

β) τον Πρόεδρο & ∆/ντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆.Σ. όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ) τον Πρόεδρο του Συνεταιρισµού  όταν το νοµικό πρόσωπο είναι συνεταιρισµός και  

δ) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν την παραπάνω υπεύθυνη 

δήλωση για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 

3.1.2   Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελ0ς, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 

α) Συµπληρωµένο τον Πίνακα Συµµόρφωσης του Παραρτήµατος Γ’ της παρούσας Πρόσκλησης για κάθε 

είδος.  

β) Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται µε βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

3.1.3 Περιεχόµενο φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»  

Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελ0ς, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει την 

οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε το υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς στο Παράρτηµα ∆΄.  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. 

Οι τιµές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

Η συγκριτική τιµή διαµορφώνεται από το άθροισµα:  

α) της τιµής κτήσης του µηχανήµατος, β) του κόστους συντήρησης του µηχανήµατος για τα πέντε (5) 

χρόνια µετά τα πρώτα δύο χρόνια της εγγύησης και γ) του κόστους αναλωσίµων για 300.000 

φωτοαντίγραφα (για το είδος Ι) ή 600.000 φωτοαντίγραφα (για το είδος ΙΙ), σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

του Παραρτήµατος ∆΄, για παράδοση του είδους ελεύθερου εντός του χώρου των Υπηρεσιών που 

αναφέρονται στον πίνακα µε τις Υπηρεσίες παράδοσης των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων.  

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο 

(Λ) της συγκριτικής τιµής προς τη βαθµολογία της. 

Στην οικονοµική προσφορά θα δίδεται ξεχωριστή τιµή αναλωσίµων και ξεχωριστή τιµή ετήσιας 

συντήρησης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε είδος του Παραρτήµατος ∆΄. 

Αναλυτικότερα: 

Στην οικονοµική προσφορά θα δίνεται  

α) η τιµή κτήσης του µηχανήµατος  

~
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β) το κόστος ετήσιας πλήρους συντήρησης για πέντε (5) χρόνια συνολικά πέραν των δύο (2) 

χρόνων της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στη συντήρηση περιλαµβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, 

ανταλλακτικά πάσης φύσεως, µεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να 

αποκατασταθεί στο χώρο του ΟΑΕ∆. Είναι ευνόητο ότι βλάβες εννοούνται οι συµβαίνουσες κατά την 

κανονική χρήση του µηχανήµατος. Από τη συντήρηση και µε ποινή αποκλεισµού δεν θα εξαιρείται κανένα 

ανταλλακτικό ή µέρος του µηχανήµατος. (Προσφορά µε κόστος συντήρησης µηχανήµατος εξαρτώµενο 

από προσδιοριζόµενη στην προσφορά µεγίστη ετήσια παραγωγή φωτοαντιγράφων δεν θα γίνεται 

αποδεκτή).  

γ) η συνολική τιµή των αναλωσίµων για 300.000 αντίγραφα (για το είδος Ι) ή 600.000 (για 

το είδος ΙΙ) αντίγραφα µε κάλυψη 6% (το χαρτί δεν περιλαµβάνεται στα αναλώσιµα). Με την έκφραση 

"αναλώσιµα" νοούνται όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του προσφεροµένου 

µηχανήµατος όπως π.χ. τόνερ, τύµπανο, wastekit κ.λπ.). Η παραγωγική δυνατότητα των αναλωσίµων θα 

πιστοποιείται µε σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή και θα περιλαµβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Οι τιµές των αναλωσίµων θα παραµένουν σταθερές για χρονικό διάστηµα (7) ετών (2 χρόνια 

δωρεάν εγγύηση + 5 χρόνια συντήρηση) από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του 

φωτοαντιγραφικού στο χώρο του ΟΑΕ∆. 

Εάν στο διαγωνισµό η προσφερόµενη τιµή φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή θα εξετάζεται λεπτοµερώς η 

προσφορά πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, 

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας 

αρχής (άρθρο 88 Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 4. Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση προσφορών  

 

Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών (δηµόσια) 

την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην Πρόσκληση. Η αποσφράγιση κάθε Προσφοράς γίνεται µε την 

παρακάτω διαδικασία:  

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο 

όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά, ανά φύλλο.  

• Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη 

του οργάνου. 

• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγιστεί την 

ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί.  

• Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο, 

σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης και συντάσσει σχετικό πρακτικό για την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και βαθµολόγηση των τεχνικών 

προσφορών βάσει του πίνακα κριτηρίων. Για την αξιολόγηση και τη βαθµολόγηση των Τεχνικών 

Προσφορών το αρµόδιο όργανο δύναται να παραπέµψει τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών σε 
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Εµπειρογνώµονες που θα οριστούν µε απόφαση της ∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆. Σε αυτήν την περίπτωση οι 

Εµπειρογνώµονες συντάσσουν σχετικό πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στο αρµόδιο όργανο. 

• Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονοµικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 

 

Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

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

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

υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη (αρθρο 102 Ν.4412/2016). 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης, αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής η οποία εκτιµάται σύµφωνα µε τα 

κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.  

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 

µικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής τιµής προσφοράς προς τη βαθµολογία της (U).  

Λ =  
  Βαθµολογία

Τιµή Συγκριτική
 

 

Η συγκριτική τιµή διαµορφώνεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆΄, λαµβάνοντας 

υπόψη την τιµή κτήσης, το κόστος συντήρησης του µηχανήµατος και το κόστος των αναλωσίµων.  

Η Συγκριτική Τιµή είναι δηλ. το συνολικό τίµηµα της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ που προκύπτει από το 

άθροισµα του κόστους κτήσης, του κόστους πλήρους συντήρησης 5ετίας και του συνολικού κόστους 

αναλωσίµων. 

Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης» 

που αναφέρεται παρακάτω και είναι κοινός και για τα δύο είδη φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων. Η 

βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 

100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων αξιολόγησης που στις τεχνικές προδιαγραφές δεν τίθενται 

ελάχιστες απαιτήσεις – τιµές, την ελάχιστη βαθµολογία θα λαµβάνει το ελάχιστο ή χείριστο 

προσφερόµενο χαρακτηριστικό, τη δε µέγιστη βαθµολογία (120) το µέγιστο ή βέλτιστο προσφερόµενο 
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χαρακτηριστικό και αναλογικά τα ενδιάµεσα αυτών. 

Η βαθµολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθµολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου (σν) επί τη βαθµολογία του (Κν) και η βαθµολογία της κάθε προσφοράς (U) 

είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο οµάδων. 

U = σ1*Κ1+σ2*Κ2+….+σν*Κν 

Ισχύει σ1+σ2+…..+σν=1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑ∆Α Α' 80 

1. Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (αριθµός σελίδων Α4 το λεπτό), 

Προδιαγραφή Β.4 

10 

2. Τροφοδοσία χαρτιού (χωρητικότητα σε φύλλα by pass-

κασέτας, αριθµός κασετών), Προδιαγραφή Β.12 

10 

3. Χρόνος αντιγραφής πρώτου αντιγράφου (sec), Προδιαγραφή 

Β.14 

5 

4. Μέγιστος κύκλος εργασιών (Max Duty Cycle) (αριθµός σελίδων 

ανά µήνα), Προδιαγραφή Β.19 

20 

5. Επιπλέον των προδιαγραφόµενων δυνατοτήτων (εντός της 

τιµής), Προδιαγραφή Β.22 

15 

6. Παραγωγική δυνατότητα αναλωσίµων (αριθµός σελίδων), 

Προδιαγραφή Γ.5 

20 

ΟΜΑ∆Α Β' 20 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας (χρονική διάρκεια), Προδιαγραφή 

Γ.3 

10 

2. Τεχνική υποστήριξη – ∆ίκτυο συνεργατών και τεχνική 

υποδοµή, Προδιαγραφή Γ.6 

4 

3. Χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών 

Προδιαγραφή Γ.7 

4 

4. Χρόνος παράδοσης, Προδιαγραφή Γ.13 2 

 

Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία (Λ) µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων. Στην περίπτωση αυτή η ανάθεση γίνεται στην προσφορά µε τη 

µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια 

βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 

οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 
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αρµοδίου γνωµοδοτικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων (άρθρο 90, παρ. 2 και 

4, Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 5   Απόρριψη προσφορών 

Προσφορά για την οποία συντρέχει µία ή περισσότερες των προϋποθέσεων απόρριψης που 

περιλαµβάνονται σε άλλες Ενότητες της παρούσας Πρόσκλησης , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη και Προσφορά για την οποία συντρέχει µία ή περισσότερες των 

κάτωθι περιπτώσεων:  

1. Η προσφορά δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης ,  οι όροι της οποίας θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις και απαράβατοι. 

2. Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι µικρότερος από τον οριζόµενο. 

3. Η Προσφορά περιλαµβάνει αναφορές – ενδείξεις του προσφεροµένου τιµήµατος σε άλλο µέρος, 

πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς. 

4. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς η πρόταση που κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 

5. Η Προσφορά είναι αόριστη, ασαφής ή ανεπίδεκτη εκτίµησης, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή 

στοιχεία ή/και αιρέσεις. 

6. ∆εν καλύπτει είτε το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και για τα δύο είδη 

(εφόσον ο φορέας προτίθεται να προσφέρει και τα δύο είδη) είτε το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας για ένα από τα δύο είδη (εφόσον ο φορέας προτίθεται να 

προσφέρει ένα από τα δύο είδη). 

 

Άρθρο 6 . Ανακοίνωση ανάδειξης αναδόχου ως Μειοδότη-∆ικαιολογητικά κατακύρωσης   

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα 

και δικαιολογητικά βάσει του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016:  

Α) Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα του προσωρινού αναδόχου. 

Β) Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει µε 

αντιπρόσωπό του. 

Γ) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – µέλους ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο οικονοµικός 

φορέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα 

του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δηλαδή µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή τους έχοντες εξουσία 
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που 

το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες 

θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης . 

∆)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

Ε) Πιστοποιητικό όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Προσφέρων κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

ΣΤ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Προσφέρων κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Ζ) Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου (Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο κατά το Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α’ του Ν. 4412/2016), µε 

το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του κατά 

περίπτωση κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Ειδικότερα για τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και το παραστατικό εκπροσώπησης θα πρέπει 

να προσκοµίζονται ως εξής: 

1. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ, υποβάλλει: 

- ΦΕΚ σύστασης. 

- Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι 

σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)  

µε το αντίστοιχο ΦΕΚ και µετά την κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης στο ΦΕΚ τις 

ανακοινώσεις ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχουν νεότερες καταχωρήσεις) 

- ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης 

του νοµικού προσώπου και µετά την κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης στο ΦΕΚ η 

σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχει) 

- Πρακτικό ∆.Σ (για τις Α.Ε.) ή πρακτικό συνέλευσης των εταίρων (για τις ΕΠΕ), στο οποίο 

περιέχεται: α) έγκριση συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό, β) εξουσιοδότηση αντικλήτου 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για υπογραφή και υποβολή της 

προσφοράς, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόµιµο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης. 

- Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

/ µη λύσης της εταιρείας, το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών 
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- Αποδεικτικά καταχώρισης µεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται από την 

κείµενη νοµοθεσία . 

2. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει: 

- Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και όλες τις έως την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς τροποποιήσεις. 

- Τα αντίστοιχα αποδεικτικά δηµοσίευσης των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.   

- Πράξη του αρµόδιου ∆ιοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) στην οποία περιέχεται: α) έγκριση 

συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό, β) εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για υπογραφή και υποβολή της Προσφοράς, 

εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

3. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., υποβάλλει: 

- Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι κωδικοποιηµένο 

θα προσκοµιστούν αντίγραφα όλων των προγενεστέρων τροποποιητικών. 

- Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

- Αποδεικτικά καταχώρισης µεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται από την 

κείµενη νοµοθεσία.  

- Έγγραφο του Νόµιµου Εκπροσώπου περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό στην οποία µπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της υποψήφιας 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς, σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται 

από τον ίδιο το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

 

4. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, υποβάλλει: 

- Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ανάλογα µε την 

περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, 

συνεταιρισµός).  

- Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο ∆ιαγωνισµό. 

 

5. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπό, υποβάλλει: 

Έναρξη Επιτηδεύµατος και τις µεταβολές του από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. 

 

Αν το κράτος – µέλος δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και 

στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το έγγραφο ή πιστοποιητικό 

µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους 

– µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας (άρθρο 

80 παραγρ.2 Ν.4412/16) . 
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 19 του Ν. 4412/2016. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν.1497/1984 (Α’ 188).  

Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, βάσει του άρθρου 104 

του Ν. 4412/2016, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι 

προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν µε την Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους (ΤΕΥ∆), οι οποίες επήλθαν ή 

για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά τη δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν 

αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 

Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις 

1. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε 

(5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο 

όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες (άρθρο 103 Ν.4412/16). 

2. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος του / της Συνεταιρισµού / 

Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως Μέλους του / της Συνεταιρισµού / 

Ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, αν οι συµβατικοί όροι µπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη του / της Συνεταιρισµού / Ένωσης, η Σύµβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε τους ίδιους 

όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξεταστεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης, 

τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν «αντικαταστάτη» µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O «αντικαταστάτης», ωστόσο, πρέπει να 

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση, οι λόγοι αποκλεισµού συµµετοχής ισχύουν 

χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης. Προσφορές Ενώσεων των οποίων τα Μέλη δεν 

διαθέτουν τα απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Επισηµαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συµµετοχής, κατακύρωσης, καθώς και 

των δικαιολογητικών που απαιτούνται µε βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές (πλην των τεχνικών 

φυλλαδίων) στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 

(ΦΕΚ Α' 74), µε τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). Ειδικότερα:  
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• Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν 

καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.  

• Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων  

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

από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νοµίµως επικυρωµένα από την 

αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη 

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

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες.  

• Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 

• Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 

 

Άρθρο 7 Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, ο προσφέρων στο οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλλει τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6  της παρούσας.  

Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης : 

• είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου  

• είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3,4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 

4412/2016  

• είτε για την κατακύρωση της σύµβασης. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο κλπ, επί αποδείξει, άλλως δεν παράγονται τα έννοµα αποτελέσµατα της κατακυρωτικής 

απόφασης. 





 22 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας προ ή κατά την υπογραφή 

της σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ,  το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ., η οποία θα 

επιστραφεί µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του είδους και ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχών απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους .  

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί 

έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 8  Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέρη της Σ∆Σ και έχουν,  σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπερ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παραγρ. 4 

του άρθρου 72 Ν.4412/2016, εφόσον δε εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα να είναι 

συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ της 

παρούσας . 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από τον 

συνολικό συµβατικό χρόνο.   

Η αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία των µηχανηµάτων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, µετά την οριστική παραλαβή τους και πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των ειδών, το 

ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.  

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας των 

ειδών, δηλαδή δύο (2) έτη από την ηµέρα της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων. 

 

Άρθρο 9. Χρόνος Παράδοσης –Τόπος Παράδοσης  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει το υλικό εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της 

σύµβασης. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 

υπηρεσία υποδοχής του είδους και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα 

ορίζονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Οι κυρώσεις για τυχόν εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας 

ορίζονται στο άρθρο 207 του ίδιου νόµου. 
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Η παράδοση του υλικού θα γίνει εντός των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τον πίνακα που 

παρατίθεται στο Παράρτηµα των Τεχνικών Προδιαγραφών, στη θέση που θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία. 

Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειµένου της προµήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει 

στη προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (παρ. 2, αρθ. 215, Ν.4412/2016). 

 

΄Αρθρο 10  Παρακολούθηση και Παραλαβή  

Για την παραλαβή των υλικών συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

(ΕΠΠ) µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου.  

Η ΕΠΠ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 11 β) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εισηγείται για 

όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, προβαίνοντας σε κατάλληλους 

ελέγχους προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 

παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης 

των ως άνω όρων.  

Η παραλαβή των υλικών γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και η 

έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγµατοποιηθεί εντός τριάντα (30) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του υλικού. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η ΕΠΠ, 

προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στη σύµβαση 

για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή 

εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου (παρ. 3, άρθρ. 215, 

Ν.4412/2016). 

Μέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας 

η ΕΠΠ συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 

για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, 

ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72. Το πρωτόκολλο 

εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο (παρ. 4, άρθρ. 215, Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 11  Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις  

Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο µπορεί να γίνει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους 

τον οποίο θα πρέπει να επιλέξει και να ορίσει ο προσφέρων µε σαφήνεια στην προσφορά του: 

i. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

ii. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α., έναντι ισόποσης εγγύησης προκαταβολής, που θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου µετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών.  

Η εγγύηση προκαταβολής θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

του ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής. 
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Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωµής, κατά 

την αξιολόγηση των προσφορών λογίζεται ο πρώτος (i) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο 

συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

Κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο θα γίνεται µε την προσκόµιση από την πλευρά του των νοµίµως 

απαιτούµενων παραστατικών / δικαιολογητικών.  

Ο προµηθευτής βαρύνεται µε όλες τις ισχύουσες νόµιµες κρατήσεις καθώς και µε τα έξοδα µεταφοράς 

των ζητουµένων ποσοτήτων υλικών στις Υπηρεσίες σύµφωνα µε τον Πίνακα των Υπηρεσιών 

Παράδοσης του Παραρτήµατος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Θα γίνεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) επί της συνολικής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε τροποποιητικής ή 

συµπληρωµατικής σύµβασης, προ φόρων και κρατήσεων, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 ως ισχύει. 

Οµοίως θα γίνεται κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2198/94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/22-3-1994) θα γίνει παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος 4% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου. Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση 

από την υπηρεσία µας, η οποία θα χρησιµοποιηθεί από τον προµηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας 

φορολογικής δήλωσής 

Όσον αφορά τον τρόπο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.  

Στις περιπτώσεις αποστολής χρηµάτων σε προµηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν τους 

δικαιούχους (2190/28/24-7-90) απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆. 

 

Άρθρο 12- Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα και στο άρθρο 221 ν.4412/2016 , εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

  

Άρθρο 13 Γλώσσα Σύµβασης 

Η σύµβαση µε τον Ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και επίσηµη γλώσσα κατά την 

εφαρµογή της σύµβασης θα είναι η ελληνική.   

Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και 

κάθε επικοινωνία του Αναδόχου µε τον Ο.Α.Ε.∆. θα γίνεται στη ελληνική γλώσσα.  

 

Άρθρο 14 Ισχύουσα Νοµοθεσία – Επίλυση ∆ιαφορών  
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Η Σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια 

θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

  13-06-2017 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  

∆/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

   

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΑ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΟΣ Ι:  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 20 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ    

Α1 Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του 

παρόντος πίνακα πρέπει να τεκµηριώνονται µε 
αντίστοιχες υποχρεωτικές παραποµπές σε 
τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, 
manuals κλπ), τα οποία θα συνυποβάλονται µε 
την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που 

ορισµένα από τα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά 

δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκµηρίωση 
θα γίνεται µε παραποµπή σε σχετικές 

βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας. 

ΝΑΙ   

Β ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Β1 Το µηχάνηµα πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας 

laser, αµεταχείριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής. 

Επί πλέον να είναι κυκλοφορούν µοντέλο το πολύ 
τριετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του. Μαζί 
µε την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση 

του εργοστασίου κατασκευής όπου θα βεβαιώνεται 
ότι το προσφερόµενο µοντέλο κυκλοφορεί στην 

αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του. 

ΝΑΙ   

Β2 Το µηχάνηµα πρέπει να δέχεται πρωτότυπα 

µεµονωµένα φύλλα, βιβλία κλπ. µέγιστης διάστασης 

Α3. 

ΝΑΙ   

Β3 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες 

φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης. 

ΝΑΙ   

Β4 Το µηχάνηµα πρέπει να έχει ταχύτητα 
φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 20 σελίδων Α4 το λεπτό 

(ασπρόµαυρων). 

Να αναφερθεί η ταχύτητα φωτοαντιγραφής, η 
οποία και θα βαθµολογηθεί. 

Να 
αναφερθεί 

  

Β5 Η φωτοαντιγραφή πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας 

µε ανάλυση τουλάχιστον 600 x 600 dpi και 256 

τόνους του γκρι. 

ΝΑΙ   
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Β6 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει µνήµη τουλάχιστον 

128 ΜΒ. 

ΝΑΙ   

Β7 To µηχάνηµα πρέπει να φέρει τουλάχιστον θύρα 

Ethernet για τη δικτυακή σύνδεση. 

ΝΑΙ   

Β8 Το µηχάνηµα πρέπει να λειτουργεί µε ρεύµα 230 V/50 

Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

Β9 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει σύστηµα αντιγραφής 

διπλής όψης (duplex) µε αυτόµατο τροφοδότη ARDF ή 

DADF.   

ΝΑΙ   

Β10 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα 

προεπιλογής αριθµού φωτοαντιγράφων µε 

προεπιλογή αριθµού φωτοαντιγράφων έως 99 

τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

Β11 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει σύστηµα σµίκρυνσης 
µεγέθυνσης εύρους από 50% έως 200% ή άλλο 

µεγαλύτερο εύρος, µε δυνατότητα αυξοµείωσης. 

ΝΑΙ   

Β12 Το µηχάνηµα πρέπει να τροφοδοτείται µε χαρτί: α) µε 

βοηθητικό δίσκο συστήµατος χειροκίνητης 
τροφοδοσίας Βy pass τουλάχιστον 50 φύλλων και β) 

από τουλάχιστον 1 κασέτα χωρητικότητας 250 

φύλλων τουλάχιστον η οποία θα έχει τη δυνατότητα 
διπλής εκτύπωσης – αντιγραφής. Το κριτήριο αυτό 

θα βαθµολογηθεί. 

ΝΑΙ   

Β13 Μέσω των κασετών θα πρέπει να είναι δυνατή η 

φωτοαντιγραφή χαρτιού µε βάρος από 60 έως 80 

gr/m
2
 ή µεγαλύτερου εύρους. Στην περίπτωση του 

χειροκίνητου by pass να είναι δυνατή η 

φωτοαντιγραφή χαρτιού µε βάρος από 60 έως 200 

gr/m
2
 ή µεγαλύτερου εύρους. 

ΝΑΙ   

Β14 Το µηχάνηµα πρέπει να έχει χρόνο προθέρµανσης 

µέχρι 40sec µε χρόνο αντιγραφής πρώτου αντιγράφου 

µέχρι 10sec πλέον της προθέρµανσης. Ο χρόνος 

αντιγραφής πρώτου αντιγράφου θα 

βαθµολογηθεί. 

ΝΑΙ   

Β15 Να διαθέτει σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας, όταν 

δε λειτουργεί (Energy save mode, sleep mode κλπ). 

ΝΑΙ   

Β16 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει γενικό µετρητή 

εξαψήφιο ή µεγαλύτερο. 

ΝΑΙ   

Β17 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει σύστηµα 

χειροκίνητης ρύθµισης φωτεινότητας. 

ΝΑΙ   
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Β18 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει panel λειτουργίας και 

χειρισµού µε όλα τα απαραίτητα πλήκτρα - εικονίδια 

και φωτεινές ενδείξεις, µε απεικόνιση των σηµείων 

εµπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίµων υλικών 

κλπ. 

ΝΑΙ   

Β19 Το µηχάνηµα πρέπει να έχει µέγιστο κύκλο εργασιών 

(Max Duty Cycle) τουλάχιστον 10.000 σελίδες 

µηνιαίως. Να υπάρχει σχετική παραποµπή στο 

τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Το κριτήριο 

αυτό θα βαθµολογηθεί 

ΝΑΙ   

Β20 Το µηχάνηµα πρέπει να φέρει σήµανση CE. Μαζί µε 

την τεχνική προσφορά να υποβληθεί η σχετική 

δήλωση συµµόρφωσης. 

ΝΑΙ   

Β21 Τα αναλώσιµα και τα εξαρτήµατα του µηχανήµατος θα 

πρέπει να ανακυκλώνονται. Στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει σχετική αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια, η 

τεκµηρίωση θα γίνεται µε βεβαίωση είτε της 

κατασκευάστριας εταιρίας είτε του προσφέροντα. 

ΝΑΙ   

Β22 Επί πλέον δυνατότητες του µηχανήµατος πέραν των 
προδιαγραφοµένων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν. ∆ιευκρινίζεται ότι µε τη λέξη 

«δυνατότητες» νοούνται συστήµατα και λειτουργίες 
του µηχανήµατος που υπάρχουν ήδη στο 

προσφερόµενο µηχάνηµα και η αξία τους 

περιλαµβάνεται στην τιµή κτήσεως του µηχανήµατος 

που έχει δοθεί στην οικονοµική προσφορά  

(π.χ. γρηγορότερη τεχνολογία µνήµης RAM, σκληρός 

δίσκος, δυνατότητα ασύρµατης ή άλλου είδους 
επιπλέον δικτύωσης, δυνατότητα εκτύπωσης 

µεγαλύτερου µεγέθους χαρτιού όπως SRA3, 

δυνατότητα διπλώµατος κλπ.). 

ΝΑΙ   

Γ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

Γ1 Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα 

πιστοποιητικά ISO 9001 και ΙSO14001, τα οποία 

υποβάλλονται µε την τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ   

Γ2 Τα µηχανήµατα πρέπει να συνοδεύονται κατά την 

παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και 

λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, καθώς και ένα σετ 

αναλωσίµων και µία δεσµίδα χαρτί Α4 500 φύλλων. Η 

δαπάνη του πρώτου αυτού σετ αναλωσίµων και του 

χαρτιού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

Γ 3 Τα µηχανήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από 

εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών. Να 

αναφερθεί ο προσφερόµενος χρόνος εγγύησης. 

Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται. 

Να 
αναφερθεί 
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Γ4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο 

τουλάχιστον χειριστές - υπαλλήλους κατά την 

εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαµβάνει 

την εκµάθηση του χειρισµού του µηχανήµατος, η 

οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες 

δυνατότητές του καθώς και την άρση 

παρουσιαζοµένων δυσλειτουργιών, όπως εµπλοκή 

χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και 

την αντικατάσταση αναλωσίµων. 

ΝΑΙ   

Γ5 Να αναφερθεί η παραγωγική δυνατότητα των 

αναλωσίµων η οποία θα πιστοποιείται µε σχετική 
βεβαίωση του κατασκευαστή τους και θα 

περιλαµβάνεται στην τεχνική προσφορά. Το κριτήριο 

αυτό βαθµολογείται. 

Να 
αναφερθεί 

  

Γ6 Σχετικά µε τη συντήρηση των µηχανηµάτων, ο 

προµηθευτής πρέπει µαζί µε την τεχνική προσφορά 
να υποβάλει κατάσταση αντιπροσώπου και 

συνεργατών και να δοθούν λεπτοµερή στοιχεία για 

την τεχνική υποδοµή της εταιρείας. Το κριτήριο 
αυτό θα βαθµολογηθεί. 

ΝΑΙ   

Γ7 Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας 

βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 εργάσιµες 

ώρες για την Αττική και Θεσσαλονίκη, τις 16 
εργάσιµες ώρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη, 

Ρόδο, Επτάνησα και 3 εργάσιµες ηµέρες για τη 

Νησιωτική Ελλάδα. Να αναφερθεί και το κριτήριο 
αυτό θα βαθµολογηθεί. 

Να 
αναφερθεί 

  

Γ8 Ο προµηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή 
όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει 

άλλη εταιρεία που θα αναλαµβάνει τη συντήρηση αντ' 
αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως 

εταιρεία. 

ΝΑΙ   

Γ9 Η πληρωµή των αναλωσίµων υλικών γίνεται µετά την 

παραλαβή από τους τελικούς χρήστες για 
οποιαδήποτε ποσότητα, στην τιµή που η ανάδοχος 

εταιρεία δεσµεύτηκε µε την προσφορά της. 

ΝΑΙ   

Γ10 Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον 

προµηθευτή το µηχάνηµα δεν λειτουργεί, αυτός 

οφείλει µέσα σε 15 ηµέρες να το αντικαταστήσει µε 

άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά. 

ΝΑΙ   
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

Γ11 Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει 

οποιεσδήποτε βλάβες, που θα παρουσιαστούν και δε 

θα οφείλονται σε κακή χρήση του µηχανήµατος και να 
αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωµατικά ή κακής 

ποιότητας εξαρτήµατα. Αν για την αποκατάσταση της 

οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται µεταφορά του 

µηχανήµατος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

Γ12 Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται µε δήλωση 

των προµηθευτών ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση 

σύναψης σύµβασης για τη συντήρηση των 
µηχανηµάτων σύµφωνα πάντα µε το κόστος και τα 

στοιχεία της προσφοράς τους. 

ΝΑΙ   

Γ13 Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο 

χρόνος παράδοσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

διακήρυξη. Το κριτήριο αυτό θα βαθµολογηθεί. 

Να 
αναφερθεί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΙΙ:  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 

α/α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ    

Α1 Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του 

παρόντος πίνακα πρέπει να τεκµηριώνονται µε 

αντίστοιχες υποχρεωτικές παραποµπές σε 
τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, 
manuals κλπ), τα οποία θα συνυποβάλονται µε 
την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που 
ορισµένα από τα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά 

δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκµηρίωση 

θα γίνεται µε παραποµπή σε σχετικές 
βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας. 

ΝΑΙ   

Β ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Β1 Το µηχάνηµα πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας 
laser, αµεταχείριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής. 

Επί πλέον να είναι κυκλοφορούν µοντέλο το πολύ 

τριετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του. Μαζί 
µε την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση 

του εργοστασίου κατασκευής όπου θα βεβαιώνεται 

ότι το προσφερόµενο µοντέλο κυκλοφορεί στην 

αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του. 

ΝΑΙ   

Β2 Το µηχάνηµα πρέπει να δέχεται πρωτότυπα 

µεµονωµένα φύλλα, βιβλία κλπ. µέγιστης διάστασης 

Α3. 

ΝΑΙ   

Β3 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες 

φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης. 

ΝΑΙ   

Β4 Το µηχάνηµα πρέπει να έχει ταχύτητα 
φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 30 σελίδων Α4 το λεπτό 

(ασπρόµαυρων). 

Να αναφερθεί η ταχύτητα φωτοαντιγραφής, η 
οποία και θα βαθµολογηθεί. 

Να 
αναφερθεί 

  

Β5 Η φωτοαντιγραφή πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας 
µε ανάλυση τουλάχιστον 600 x 600 dpi και 256 

τόνους του γκρι. 

ΝΑΙ   

Β6 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει µνήµη τουλάχιστον 1 

GΒ. 

ΝΑΙ   

Β7 To µηχάνηµα πρέπει να φέρει τουλάχιστον θύρα 

Ethernet για τη δικτυακή σύνδεση. 

ΝΑΙ   
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Β8 Το µηχάνηµα πρέπει να λειτουργεί µε ρεύµα 230 V/50 

Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

Β9 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει σύστηµα αντιγραφής 

διπλής όψης (duplex) µε αυτόµατο τροφοδότη ARDF ή 

DADF.   

ΝΑΙ   

Β10 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα 
προεπιλογής αριθµού φωτοαντιγράφων µε 

προεπιλογή αριθµού φωτοαντιγράφων έως 999 

τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

Β11 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει σύστηµα σµίκρυνσης 

µεγέθυνσης εύρους από 50% έως 200% ή άλλο 

µεγαλύτερο εύρος, µε δυνατότητα αυξοµείωσης. 

ΝΑΙ   

Β12 Το µηχάνηµα πρέπει να τροφοδοτείται µε χαρτί: α) µε 

βοηθητικό δίσκο συστήµατος χειροκίνητης 

τροφοδοσίας Βy pass τουλάχιστον 50 φύλλων και β) 
από τουλάχιστον 2 κασέτες, χωρητικότητας 250 

φύλλων τουλάχιστον η κάθε µία, από τις οποίες µία 

τουλάχιστον θα δέχεται όλα τα είδη χαρτιού των 
ζητούµενων διαστάσεων (έως και Α3) και θα έχει τη 

δυνατότητα διπλής εκτύπωσης – αντιγραφής. Το 

κριτήριο αυτό θα βαθµολογηθεί. 

ΝΑΙ   

Β13 Μέσω των κασετών θα πρέπει να είναι δυνατή η 

φωτοαντιγραφή χαρτιού µε βάρος από 60 έως 105 

gr/m
2
 ή µεγαλύτερου εύρους. Στην περίπτωση του 

χειροκίνητου by pass να είναι δυνατή η 

φωτοαντιγραφή χαρτιού µε βάρος από 60 έως 200 

gr/m
2
 ή µεγαλύτερου εύρους. 

ΝΑΙ   

Β14 Το µηχάνηµα πρέπει να έχει χρόνο προθέρµανσης 

µέχρι 30sec µε χρόνο αντιγραφής πρώτου αντιγράφου 

µέχρι 7sec πλέον της προθέρµανσης. Ο χρόνος 

αντιγραφής πρώτου αντιγράφου θα 

βαθµολογηθεί. 

ΝΑΙ   

Β15 Να διαθέτει σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας, όταν 

δε λειτουργεί (Energy save mode, sleep mode κλπ). 

ΝΑΙ   

Β16 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει γενικό µετρητή 

εξαψήφιο ή µεγαλύτερο. 

ΝΑΙ   

Β17 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει σύστηµα 

χειροκίνητης και αυτόµατης ρύθµισης φωτεινότητας. 

ΝΑΙ   

Β18 Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει panel λειτουργίας και 

χειρισµού µε όλα τα απαραίτητα πλήκτρα - εικονίδια 

και φωτεινές ενδείξεις, µε απεικόνιση των σηµείων 

εµπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίµων υλικών 

κλπ. 

ΝΑΙ   
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Β19 Το µηχάνηµα πρέπει να έχει µέγιστο κύκλο εργασιών 

(Max Duty Cycle) τουλάχιστον 20.000 σελίδες 

µηνιαίως. Να υπάρχει σχετική παραποµπή στο 

τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Το κριτήριο 

αυτό θα βαθµολογηθεί 

ΝΑΙ   

Β20 Το µηχάνηµα πρέπει να φέρει σήµανση CE. Μαζί µε 

την τεχνική προσφορά να υποβληθεί η σχετική 

δήλωση συµµόρφωσης. 

ΝΑΙ   

Β21 Τα αναλώσιµα και τα εξαρτήµατα του µηχανήµατος θα 

πρέπει να ανακυκλώνονται. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια, η 

τεκµηρίωση θα γίνεται µε βεβαίωση είτε της 

κατασκευάστριας εταιρίας είτε του προσφέροντα. 

ΝΑΙ   

Β22 Επί πλέον δυνατότητες του µηχανήµατος πέραν των 
προδιαγραφοµένων θα συνεκτιµηθούν και θα 
βαθµολογηθούν. ∆ιευκρινίζεται ότι µε τη λέξη 

«δυνατότητες» νοούνται συστήµατα και λειτουργίες 
του µηχανήµατος που υπάρχουν ήδη στο 

προσφερόµενο µηχάνηµα και η αξία τους 

περιλαµβάνεται στην τιµή κτήσεως του µηχανήµατος 

που έχει δοθεί στην οικονοµική προσφορά  

(π.χ. γρηγορότερη τεχνολογία µνήµης RAM, σκληρός 

δίσκος, δυνατότητα ασύρµατης ή άλλου είδους 
επιπλέον δικτύωσης, δυνατότητα εκτύπωσης 

µεγαλύτερου µεγέθους χαρτιού όπως SRA3, 

δυνατότητα διπλώµατος κλπ.). 

ΝΑΙ   

Β23 Το µηχάνηµα να προσφέρεται µε την αντίστοιχη βάση 

του, κατασκευής του ιδίου εργοστασίου ή άλλου 
κατασκευαστή. Η βάση αυτή θα είναι στιβαρής 

κατασκευής. 

ΝΑΙ   

Β24 Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης ή δυνατότητα άλλου 

τρόπου αναγνώρισης πρόσβασης π.χ. ID Card. 

ΝΑΙ   

Γ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

Γ1 Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα 

πιστοποιητικά ISO 9001 και ΙSO14001, τα οποία 

υποβάλλονται µε την τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ   

Γ2 Τα µηχανήµατα πρέπει να συνοδεύονται κατά την 

παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και 

λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, καθώς και ένα σετ 

αναλωσίµων και µία δεσµίδα χαρτί Α4 500 φύλλων. Η 

δαπάνη του πρώτου αυτού σετ αναλωσίµων και του 

χαρτιού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ   
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Γ 3 Τα µηχανήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από 

εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών. Να 

αναφερθεί ο προσφερόµενος χρόνος εγγύησης. 

Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται. 

Να 
αναφερθεί 

  

Γ4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο 

τουλάχιστον χειριστές - υπαλλήλους κατά την 

εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαµβάνει 

την εκµάθηση του χειρισµού του µηχανήµατος, η 

οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες 

δυνατότητές του καθώς και την άρση 

παρουσιαζοµένων δυσλειτουργιών, όπως εµπλοκή 

χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και 

την αντικατάσταση αναλωσίµων. 

ΝΑΙ   

Γ5 Να αναφερθεί η παραγωγική δυνατότητα των 

αναλωσίµων η οποία θα πιστοποιείται µε σχετική 

βεβαίωση του κατασκευαστή τους και θα 
περιλαµβάνεται στην τεχνική προσφορά. Το κριτήριο 

αυτό βαθµολογείται. 

Να 
αναφερθεί 

  

Γ6 Σχετικά µε τη συντήρηση των µηχανηµάτων, ο 

προµηθευτής πρέπει µαζί µε την τεχνική προσφορά 
να υποβάλει κατάσταση αντιπροσώπου και 

συνεργατών και να δοθούν λεπτοµερή στοιχεία για 

την τεχνική υποδοµή της εταιρείας. Το κριτήριο 
αυτό θα βαθµολογηθεί. 

ΝΑΙ   

Γ7 Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας 
βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 εργάσιµες 

ώρες για την Αττική και Θεσσαλονίκη, τις 16 

εργάσιµες ώρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη, 
Ρόδο, Επτάνησα και 3 εργάσιµες ηµέρες για τη 

Νησιωτική Ελλάδα. Να αναφερθεί και το κριτήριο 

αυτό θα βαθµολογηθεί. 

Να 
αναφερθεί 

  

Γ8 Ο προµηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή 
όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει 

άλλη εταιρεία που θα αναλαµβάνει τη συντήρηση αντ' 
αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως 

εταιρεία. 

ΝΑΙ   

Γ9 Η πληρωµή των αναλωσίµων υλικών γίνεται µετά την 

παραλαβή από τους τελικούς χρήστες για 

οποιαδήποτε ποσότητα, στην τιµή που η ανάδοχος 

εταιρεία δεσµεύτηκε µε την προσφορά της. 

ΝΑΙ   

Γ10 Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον 

προµηθευτή το µηχάνηµα δεν λειτουργεί, αυτός 

οφείλει µέσα σε 15 ηµέρες να το αντικαταστήσει µε 

άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά. 

ΝΑΙ   
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

Γ11 Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει 

οποιεσδήποτε βλάβες, που θα παρουσιαστούν και δε 

θα οφείλονται σε κακή χρήση του µηχανήµατος και να 
αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωµατικά ή κακής 

ποιότητας εξαρτήµατα. Αν για την αποκατάσταση της 

οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται µεταφορά του 

µηχανήµατος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

Γ12 Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται µε δήλωση 

των προµηθευτών ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση 

σύναψης σύµβασης για τη συντήρηση των 
µηχανηµάτων σύµφωνα πάντα µε το κόστος και τα 

στοιχεία της προσφοράς τους. 

ΝΑΙ   

Γ13 Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο 

χρόνος παράδοσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

διακήρυξη. Το κριτήριο αυτό θα βαθµολογηθεί. 

Να 
αναφερθεί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΕ∆ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ∆ΟΣ 

1 ∆/νση Συντονισµού & 

Ανάπτυξης ∆ΥΑ 
Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιµος, 17456 Ι 

2 ∆/νση Επαγγ. 

Προσανατολισµού (Α1) 

Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης, Άλιµος, 

17456 
Ι 

3 ∆/νση Αρχικής Επαγ/κης 

Εκπ/σης & Κατάρτισης (Α2) 
Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιµος, 17456 ΙΙ 

4 ∆/νση Προγραµµάτων & 

Μέσων ∆ιδασκαλίας (Α4) 
Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιµος, 17456 Ι 

5 ∆/νση Ασφάλισης (Α6) Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιµος, 17456 Ι 

6 ∆/νση Μελετών & 

Οργάνωσης (Β1) 
Σολωµού 60 & Πατησίων, Αθήνα ΙΙ 

7 ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

(Β5) 

Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης, Άλιµος, 

17456 
ΙΙ 

8 ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

(Β5) 
Σολωµού 60 & Πατησίων, Αθήνα  ΙΙ 

9 ∆/νση Εκπαίδευσης 

Προσωπικού (Β7) 

Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης, Άλιµος, 

17456 
Ι 

10 ∆/νση Εκπαίδευσης 

Προσωπικού (Β7) 

Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης, Άλιµος, 

17456 
ΙΙ 

11 ∆/νση Επιθεώρησης 
Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης, Άλιµος, 

17456 
ΙΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΟΣ Ι:  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 20 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 

 

1. Πίνακας Κόστους Κτήσης (ανά µονάδα µηχανήµατος) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

     

ΣΥΝΟΛΟ   

 

2. Πίνακας Κόστους Πλήρους Ετήσιας Συντήρησης 5ετίας (ανά µονάδα µηχανήµατος) 

 

ΕΤΟΣ 

(µετά τα 2 χρόνια 

εγγύησης) 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1ο   

2ο   

3ο   

4ο   

5ο   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Σηµείωση: Στη συντήρηση περιλαµβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης 

φύσεως, µεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο 

χώρο της Υπηρεσίας. 
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€]  

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1. ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

(Πίνακας 1) 

     

2. ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
5ΕΤΙΑΣ 

(Πίνακας 2) 

     

3. ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

(Πίνακας 3) 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ)    
 

Σηµείωση: Ως ποσότητα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας των 

φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για το είδος Ι σε τεµάχια. Η συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από 

το γινόµενο της τιµής ανά µονάδα (χωρίς ΦΠΑ) επί την ποσότητα. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΙΙ:  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 

ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 

 

1. Πίνακας Κόστους Κτήσης (ανά µονάδα µηχανήµατος) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

     

ΣΥΝΟΛΟ   

 

2. Πίνακας Κόστους Πλήρους Ετήσιας Συντήρησης 5ετίας (ανά µονάδα µηχανήµατος) 

 

ΕΤΟΣ 

(µετά τα 2 χρόνια 

εγγύησης) 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1ο   

2ο   

3ο   

4ο   

5ο   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Σηµείωση: Στη συντήρηση περιλαµβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης 

φύσεως, µεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο 

χώρο της Υπηρεσίας. 
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€]  

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1. ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

(Πίνακας 1) 

     

2. ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
5ΕΤΙΑΣ 

(Πίνακας 2) 

     

3. ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

(Πίνακας 3) 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ)    
 

Σηµείωση: Ως ποσότητα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας των 

φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για το είδος Ι σε τεµάχια. Η συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από 

το γινόµενο της τιµής ανά µονάδα (χωρίς ΦΠΑ) επί την ποσότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)................................ 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 

των ευρώ………………………………………………………………………..2 υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση 

του/ων τµήµατος/των ..3/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 

(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος  ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρες4 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύµβασης) ή µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας µας.  

                                            
1
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

2
  Όπως υποσηµείωση 1. 

3
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται 

η σχετική σύµβαση. 
4
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε5. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                            
5
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε 

την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)................................ 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 

των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία των 

παραδοθέντων από αυτόν ειδών της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα 

µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύµβασης) ή µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 





 47 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)  

βάσει της με Αριθ. Απόφασης 158/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016): 

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

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα
 1

 και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

 

- Ονομασία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής  / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99219675 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εθνικής Αντίστασης 8 / Άλιμος / 17456 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κ. Ζαχαράκη, Μ. Τσαβαρή] 

- Τηλέφωνο: [2109989616, 2109989585] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: b4@oaed.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.oaed.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): Προμήθεια συνολικά έντεκα (11) τεμαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ), 

30121200-5 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθειες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΕΙΔΟΣ Ι / ΕΙΔΟΣ ΙΙ] 

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

[31/17] 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
4
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
5
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

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

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
6
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
7
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο 

μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 

φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

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

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

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

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

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

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

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 

θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
8
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
9
· 

2. δωροδοκία
10,11

 

3. απάτη
12

 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
13

 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
14

 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
15

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
16

 το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 

1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
17

 

Εάν ναι, αναφέρετε
18

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……]
19

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
20

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
21

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
22

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
23

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
24

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
25

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
26

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
27 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
29

, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
30

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
31

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
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λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
32

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
33

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει 

τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη 

χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
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1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής
34

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής
35

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες
36

 

που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 

τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
37

 -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

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

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
38

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
39

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
40

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 

ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
41

, ιδίως τους 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

[……..........................] 

 

 

 

[……] 





 60 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 

τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της 

αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων
42

 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 

ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα 

και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο 

της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει 

τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 

τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του 

τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
43

 

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :  
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Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 

οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

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

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 

ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 

ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 

να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

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

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
1
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αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός 

φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά
44

, αναφέρετε για το καθένα: 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
45

 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται 
47

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
48

 

β) η αναθέτουσα αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό για την 

«Προμήθεια συνολικά έντεκα (11) τεμαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ)». 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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Επισημάνσεις επί του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης βάσει της με 

Αριθ. Απόφασης 158/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016): 

 

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι)της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών. 

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

3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία 

απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: 

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

250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

7. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.”. 

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

9.  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

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

“διαφθορά”. 

11. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

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

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

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12.  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 

(ΦΕΚ48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 

4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 

3961/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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15. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν.4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 

17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.    

20. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 

την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο ) 

21. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

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

λήφθηκαν. 

22. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο) 

23.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

24.  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
25.  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2.  

26.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
27.  Άρθρο 73 παρ. 5.  

28. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29.  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
30.  Πρβλ άρθρο 48 . 

31.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

32. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 

33. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 

34. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

36. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

37. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

38. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
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40. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής 

ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 

του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

44. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ …………. (…) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΕΙ∆ΟΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

Νο……../…. 

Αριθµός Φακέλου ……/…… 

 

 Στην ………………………, σήµερα την ………η του µηνός ……………., έτους ……., οι υπογράφοντες:  

1. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που εδρεύει στον Άλιµο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8 και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τη ∆ιοικήτρια του και Πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, 

…………………………..και για την υπογραφή της παρούσας από τ…………………………………….. του 

……………………………., σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 190789/3-6-2002 απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 754/19-6-2002) (καλούµενος στο εξής χάριν 

συντοµίας ο «Ο.Α.Ε.∆») και  

2. η εταιρεία µε την επωνυµία « ………………………………» που εδρεύει στο ………………………επί της 

οδού ………………………….τκ ……………… µε ΑΦΜ ……………………., ∆ΟΥ …………………… όπως 

εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας, από ……………………(καλούµενης στο 

εξής ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»),  

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

� Ότι ο ΟΑΕ∆ κρίνει απαραίτητη την προµήθεια συνολικά ………… (….) τεµαχίων 

φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ) για τις ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης 

του ΟΑΕ∆.  

� Την αριθµ…………/…../….-…..-….. απόφαση του ∆.Σ του Οργανισµού µε την οποία 

κατακυρώθηκε στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού, η ανάθεση 

της προµήθειας συνολικά ………… (….) τεµαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και 

ΙΙ) για τις ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ 

αριθµ. ……. Πρόσκλησης του ΟΑΕ∆ και τις διατάξεις της παρούσας.  

 

Κατ’ακολουθία των παραπάνω συνοµολογείται µεταξύ των συµβαλλοµένων τούτων (ΟΑΕ∆ και 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ)  η ακόλουθη σύµβαση η οποία διέπεται από τους όρους που περιέχονται :  

1. Στην παρούσα Σύµβαση  

2. Στη µε αριθµ…../…./…… πρόσκληση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια συνολικά 

………… (….) τεµαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ) για τις ανάγκες των 

∆/νσεων της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής,  σύµφωνα µε τις 

Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας.  

3. Στην υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου  
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Σε περίπτωση ασυµφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας (1) η παρούσα 

σύµβαση , (2) η υπ΄αριθµ.   ……./201… πρόσκληση και οι επ΄αυτής διευκρινήσεις και (3) η 

Προσφορά του Αναδόχου. 

Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο Ανάδοχος ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και 

ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα διέπεται από όλες τους όρους  της αριθµ………….Πρόκλησης, στην οποία αναλυτικώς 

παρατίθεται το νοµικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις :  

1. Της  υπ΄αριθµ  …………/……/…..-….-…….  απόφασης του ∆Σ του Οργανισµού περί έγκρισης 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού ……………………... και  

2. Της υπ’ αριθµ. ………………/……/……….-………-……. απόφασης του ∆Σ του Οργανισµού µε 

την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η προµήθεια ……………… 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα σύµβαση ο Ο.Α.Ε.∆. αναθέτει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει, 

έναντι του τιµήµατος που ορίζεται στην παρούσα, την προµήθεια συνολικά ………… (….) τεµαχίων 

φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ) για τις ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης του 

ΟΑΕ∆, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για τις ανάγκες των ∆/νσεων της ∆ιοίκησης του Οργανισµού, 

σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.∆. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την προµήθεια των ανωτέρω ειδών τα οποία πρέπει να παραδώσει 

και να εγκαταστήσει στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισµού σύµφωνα µε τον Πίνακα 

Υπηρεσιών Παράδοσης Φωτοαντιγραφικών Συσκευών. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει να εκπαιδεύσει στη χρήση των συσκευών προσωπικό που θα 

υποδείξει ο ΟΑΕ∆, να παρέχει τα αναγκαία εγχειρίδια / βιβλία για τη λειτουργία και τη συντήρηση 

των συσκευών στην ελληνική γλώσσα και σε µία ξένη γλώσσα και να παρέχει εγγύηση καλής 

λειτουργίας του εξοπλισµού για δύο (2) έτη από την παραλαβή τους. 

Ρητά ορίζεται ότι όλες οι συσκευές θα πρέπει να φέρουν τη σήµανση CE καθώς και όλα τα 

ασφαλιστικά και προστατευτικά συστήµατα που προβλέπονται από τους κανονισµούς ασφάλειας 

και πρόληψης ατυχηµάτων. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης προµήθειας των εντύπων ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή 

της, ήτοι από ……….. έως ………………….. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την προµήθεια ……………. (….) τεµαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών 

(είδος Ι και ΙΙ) ………………………., έναντι του συνολικού τιµήµατος των ……………………. ευρώ 

(€…………..) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την Οικονοµική Προσφορά του. 

 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται την ακρίβεια της ως άνω τιµής των ως άνω ειδών, ρητά δε παραιτείται 

από οποιαδήποτε αξίωση αναπροσαρµογής της τιµής αυτών για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.  

Η ως άνω τιµή περιλαµβάνει την υλοποίηση του συνόλου του Έργου και αφορά τα κάθε είδους 

έξοδα, δαπάνες, επιβαρύνσεις, αµοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών, κλπ), όπως και την 

αµοιβή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.  

Με την εξόφληση της ως άνω τιµής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΟΑΕ∆ έναντι του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

και ο τελευταίος ουδεµία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του ΟΑΕ∆. 

Η ως άνω τιµή περιλαµβάνει τις κάθε είδους δαπάνες, επιβαρύνσεις, αµοιβές (τρίτων, προσωπικού, 

συνεργατών, κλπ), την αµοιβή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, καθώς και κάθε παρεχόµενη υπηρεσία του 

Αναδόχου προς τον ΟΑΕ∆ στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων της παρούσας σύµβασης. Με την 

εξόφληση της ως άνω τιµής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΟΑΕ∆ έναντι του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και ο 

τελευταίος ουδεµία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του ΟΑΕ∆. 

Η ως άνω τιµή περιλαµβάνει και τα έξοδα µεταφοράς των παραδοτέων συσκευών στις κατά τόπους 

Υπηρεσίες Παράδοσης του ΟΑΕ∆, όπως αυτές προσδιορίζονται στην υπ’ αριθµ. …………… 

Πρόσκληση. 

Στην ως άνω τιµή περιλαµβάνεται και η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας των 

συσκευών για δύο (2) έτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

1. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει µε …………………….. σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθµ. ……………….. πρόσκληση και την οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

Κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο θα γίνεται µε την προσκόµιση από την πλευρά του των νοµίµως 

απαιτούµενων παραστατικών / δικαιολογητικών.  

Ο προµηθευτής βαρύνεται µε όλες τις ισχύουσες νόµιµες κρατήσεις καθώς και µε τα έξοδα 

µεταφοράς των ζητουµένων ποσοτήτων υλικών στις Υπηρεσίες σύµφωνα µε τον Πίνακα των 

Υπηρεσιών Παράδοσης του Παραρτήµατος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

2. Ποσό ύψους 0,06 % επί της αξίας , προ φόρων και κρατήσεων,  της αρχικής καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής  σύμβασης θα παρακρατηθεί  από την αναθέτουσα αρχή κατά 

την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ως ισχύει.  

Ποσό ύψους 0,06 % επί της αξίας , προ φόρων και κρατήσεων , της αρχικής καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής  σύμβασης θα παρακρατηθεί  από την αναθέτουσα αρχή κατά 

την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ως ισχύει.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-03-94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/33-03-1994)  θα 

γίνει παρακράτηση φόρου  εισοδήματος  ύψους 4% επί της καθαρής αξίας του 





 70 

τιμολογίου. Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας, η 

οποία θα χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας 

φορολογικής δήλωσής του.  

Όσον αφορά τον τρόπο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν τα αναφερόµενα 

στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.  

Στις περιπτώσεις αποστολής χρηµάτων σε προµηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν τους 

δικαιούχους (2190/28/24-7-90) απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει το υλικό εντός τριών (3) µηνών από την 

υπογραφή της σύµβασης. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 

προµήθεια, την υπηρεσία υποδοχής του είδους και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία 

που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Κατά 

τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Οι κυρώσεις για τυχόν 

εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας ορίζονται στο άρθρο 207 του ίδιου νόµου. 

Η παράδοση του υλικού θα γίνει εντός των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τον πίνακα που 

παρατίθεται στο Παράρτηµα των Τεχνικών Προδιαγραφών, στη θέση που θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία. 

Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειµένου της προµήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να 

προβαίνει στη προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και 

σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (παρ. 2, αρθ. 215, Ν.4412/2016). 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Για την παραλαβή των υλικών συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

(ΕΠΠ) µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. 

Η ΕΠΠ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 11 β) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εισηγείται 

για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, προβαίνοντας σε 

κατάλληλους ελέγχους προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων 

µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων.  

Η παραλαβή των υλικών γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και η 

έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγµατοποιηθεί εντός τριάντα (30) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του υλικού. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η ΕΠΠ, 

προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στη 

σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. 

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή 
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εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου (παρ. 3, άρθρ. 215, 

Ν.4412/2016). 

Μέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η ΕΠΠ 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 

για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, 

ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72. Το πρωτόκολλο 

εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο (παρ. 4, άρθρ. 215, Ν.4412/2016). 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και 

από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆Σ, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου:  

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,  

β)  εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 

4412/2016,  

 Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις:  

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.  

β) Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 

συµβάσεων προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4412/2016 κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του ίδιου νόµου. 

Στην περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης προµήθειας επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έχει καταθέσει την αριθµ……………………………….εγγυητική επιστολή της 

……………………………ποσού ……………….ευρώ, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συµβατικής αξίας του Έργου εκτός ΦΠΑ, ισχύος µέχρι τις ………………………….ως εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης, η οποία θα επιστραφεί στον προµηθευτή µετά την λήξη 

ισχύος της παρούσας, εφ΄όσον δεν προκύψει θέµα κατάπτωσης της υπέρ του Οργανισµού .  

 

ΆΡΘΡΟ 10 

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία των µηχανηµάτων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, µετά την οριστική παραλαβή τους και πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής 
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επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας των ειδών, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συµβατικής αξίας, χωρίς 

Φ.Π.Α.  

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής 

λειτουργίας των ειδών, δηλαδή δύο (2) έτη από την ηµέρα της οριστικής παραλαβής των 

παραδοτέων. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της 

παρούσας σύµβασης, της Πρόσκλησης  και της Προσφοράς του ή όπως αυτές θα υποδειχθούν από 

τον ΟΑΕ∆ κατά την εκτέλεση του Έργου.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες του ενόψει της 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της σύµβασης.  

Ο ΟΑΕ∆ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου.  

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται µόνος ο 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ προς αποκατάστασή της.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκµεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 15 ετών 

(άρθρα 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας).  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο προς το συµφέρον του ΟΑΕ∆. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα σύµβαση καθώς και όλα τα παραρτήµατα που επισυνάπτονται 

και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής , συνιστούν την πλήρη συµφωνία των µερών και 

υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούµενης συµφωνίας, συµπληρωµατικής ή παράλληλης , γραπτής ή 

προφορικής ή δήλωσης γραπτής ή προφορικής µεταξύ των µερών.  

 

ΆΡΘΡΟ 13 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τροποποίηση της παρούσας σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 

περιπτώσεις, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, µετά από σχετική 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (άρθρο 201 του Ν. 4412/2016), η οποία εγκρίνεται από το 

∆.Σ. του ΟΑΕ∆.  

 

ΆΡΘΡΟ 14 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δε δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εν όλο ή εν 

µέρει στα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση. 
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Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και 

δικαιωµάτων που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, εκτός του ληξιπρόθεσµου µέρους της 

αµοιβής του, το οποίο µπορεί µε έγκριση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ να εκχωρήσει σε Τράπεζα της 

επιλογής του. 

  

ΆΡΘΡΟ 15 

ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από τις 

διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, 

ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συµφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) όµοια 

πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως, έλαβε ο πρώτος των 

συµβαλλοµένων τρία (3) και ο δεύτερος ένα (1). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.∆.       ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

_____________    _______________ 
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