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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12

Πόλη

Αμπελόκηποι -Μενεμένη

Ταχυδρομικός Κωδικός

56123 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

+30 -2313 – 313.619, 313.693-695

Φαξ

+30 -2313 – 313.625

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@ampelokipi-menemeni.gr,

Αρμόδιος για πληροφορίες

Καρατόσιου Πασχαλίνα, Κόγκας Κωνσταντίνος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.ampelokipi-menemeni.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΣ (Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση: http://www.ampelokipi-menemeni.gr
Αρμόδια υπηρεσία: Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, γραφείο Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών – Ταχ/κη Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, Τηλ.:2313313694

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 64.7331.03 με περιγραφή τίτλου «Αναβάθμιση λειτουργίας
καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης» με ποσό πίστωσης 23.051,60€ εγγεγραμμένη
στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2021.
Η χρηματοδότηση αφορά το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ 2019 σύμφωνα με την υπαρ.πρωτ.103859/14-10-2019, αρ. απόφασης
1325 (ΑΔΑ ΩΧΜ8465ΧΙ8-ΘΩ1) όπου εγκρίνεται το έργο με ενάριθμο 2019ΣΕ04700003 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ».

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού Πληροφορικής για τις
ανάγκες του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης.
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημόσιων συμβάσεων (CPV):
48000000-8, 30231000-7, 30214000-2, 42991200-1, 44212310-5, 30213100-6, 30233000-1, 30216110-0,30230000-0,
38653400-1.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Πίνακας 1: Σταθμοί εργασίας , εκτιμώμενης αξίας 8.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 10.416,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 2: Οθόνη Η/Υ, εκτιμώμενης αξίας 1.560,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 1.934,40€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 3: LAPTOP, εκτιμώμενης αξίας 2.160,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 2.678,40€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 4: Εκτυπωτές ασπρόμαυρης εκτύπωσης, εκτιμώμενης αξίας 750,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία
930,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 5: Εκτυπωτές έγχρωμης εκτύπωσης, εκτιμώμενης αξίας 800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 992,00€ με
Φ.Π.Α.
Πίνακας 6: Φορητό ικρίωμα (RACK), αξίας 170,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 210,80€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 7: Έγχρωμο πολυμηχάνημα, εκτιμώμενης αξίας 800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 992,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 8: Εκτυπωτές 3D, εκτιμώμενης αξίας 800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 992,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 9: Σαρωτής 3D, εκτιμώμενης αξίας 1.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 1.984,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 10: Router, εκτιμώμενης αξίας 120,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 148,80€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 11: Σαρωτής (scanner), εκτιμώμενης αξίας 600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 744,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 12: Εφαρμογή μοντάζ, εκτιμώμενης αξίας 150,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 186,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 13: Εξωτερικός σκληρός δίσκος, εκτιμώμενης αξίας 80,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 99,20€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 14: Projector, εκτιμώμενης αξίας 80,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 99,20€ με Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά βάσει των πινάκων της έκθεσης (1-14) είτε για
το σύνολο των πινάκων της μελέτης, (Παράρτημα VI) της παρούσας διακήρυξης .
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 23.051,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.590,00€, ΦΠΑ: 4.461,60€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο μήνες από την υπογραφή της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Τεχνική
Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού.
2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1
4. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
5
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6. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως
έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16
7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”
8. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
10. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
11. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
12. Του άρθρου 18 του Ν.4469/17(ΦΕΚ 62 Α/03-05-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και
άλλες διατάξεις» αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 377 του Ν.4412/16
13. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
14. Το άρθρο 11 παρ.5 του Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως» το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 18 του Ν.4469/17 και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την
περιπτ.68 παρ.1 του άρθρου 377 και την παραγρ.12 του άρθρου 379 του Ν.4412/16
15. Το άρθρο 206 του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ
- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
16. To άρθρο 43 του ν.4605/01-04-19 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και
των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» αναφορικά με τις τροποποιήσεις του ν.4412/16.
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:
1. Την μελέτη από το Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, γραφείο
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
2. Την με αριθμ.79/20 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007894622)
3. Την 422/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Π9ΙΩΨΕ-ΝΓΓ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
4. Την με αριθμό 421/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΦ9ΩΨΕ-ΗΨΛ) αναφορικά με την συγκρότηση της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
5. Την με αριθμό 426/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΟΛΘΩΨΕ-ΟΟΝ) αναφορικά με την συγκρότηση της
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
6. Την με αριθμό 1345/30-09-20 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΥΚΕΩΨΕ-2ΟΙ) αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
ος

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δημοτική ενότητα Αμπελοκήπων, με Δ/νση Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, 2 όροφος, αίθουσα
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως 09:30 (καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο
121 παρ. 1 περ. γ. του Ν.4412/16. όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. γ. παρ.19 του ν.4605/19.
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1.6

Δημοσιότητα

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β), το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/16
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016 ως εξής :
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ 28/80 η οποία προστέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4469/17 και
παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ.68 παρ.1 του άρθρου 377 και την παραγρ.12 του άρθρου 379 του Ν.4412/16,
δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία του νομού.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www
.ampelokipi-menemeni.gr στην διαδρομή : Οδηγός του δημότη » Εφημερίδα της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

Έξοδα δημοσιεύσεων
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου
των δημοσιεύσεων θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη
διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, η οποία
προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09, που παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ (35) της παρ.1 του άρθρου
η

377, παραμένουν σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος η 1 Ιανουαρίου
2021.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί
ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Τα σχετικά τεύχη της ανάθεσης έχουν αναρτηθεί στο site του δήμου ήτοι www.ampelokipi-menemeni.gr.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αυτά (αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης - τεχνικής
έκθεσης, κλπ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά από αίτημα τους στις παραπάνω διευθύνσεις του δήμου.
Οι παραλήπτες του τεύχους διακηρύξεως υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της να την
ελέγξουν από άποψη πληρότητας και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφ’ όσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη
να ενημερώσουν το γραφείο προμηθειών και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση, που δεν τηρηθεί το
ανωτέρω, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.1.3

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

.

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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.

8

20PROC007952469 2020-12-29
2.1.4

Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 (Α’13)
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους
ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 3, 4 και 5 του Ν4412/16.
Επισυνάπτεται σχετικό Υπόδειγμα (Παράρτημα IV) σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την από
23-05-17 διευκρίνιση ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που εκτελούν εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Θα πρέπει να είναι 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 ΣΔΣ, 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 I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη
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Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως πχ Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η νομική μορφή της αναδόχου
- ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου).
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ.
α. εδαφ. 6 του Ν.4412/16.

2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 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:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
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οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν 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
2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε 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,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο
του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
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σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική
ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτείται κάποιο από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν.4412/16.

2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Δεν απαιτείται κάποιο από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν.4412/16.

2.2.7

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Δεν απαιτείται κάποιο από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν.4412/16.

2.2.8

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4412/16.

13

20PROC007952469 2020-12-29
2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με
το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986.
Στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του Προμηθεύς ESPDint Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
καθώς και οδηγίες, συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά
με την οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης.
Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των
απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρις στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, οι υποβάλλοντες
προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που χρησιμοποιούνταν
παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ, κάτι που απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες
διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. Από τον Οκτώβριο του 2018 το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ θα παρέχεται αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή.
Το ΕΣΗΔΗΣ παρέχει την παρούσα δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία (Promitheus ESPDint) για αγοραστές, υποβάλλοντες
προσφορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική μορφή. Το
έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί επιγραμμικά (online), να αποθηκευθεί ηλεκτρονικά ή/και να τυπωθεί και να αποσταλεί
στον αγοραστή μαζί με την υπόλοιπη προσφορά.
Εάν η διαδικασία εκτελείται ηλεκτρονικά, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά.
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου,
εφόσον οι πληροφορίες παραμένουν ορθές. Οι υποβάλλοντες προσφορά είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να υπόκεινται σε δίωξη, σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, απόκρυψης πληροφοριών ή αδυναμίας προσκόμισης δικαιολογητικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να
φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό
ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
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πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (
ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Δύναται οι προσφέροντες να συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, συνημμένα με την σχετική
διακήρυξη, σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου (.xml) στο site του δήμου http://www.ampelokipi-menemeni.gr.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους,
 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
Αναλυτικότερα, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα ακόλουθα:
1. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των
εργαζομένων τους.
Αν ο προσφέρων 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.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι ΑΕ εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να
ασφαλίσουν στον ΟΑΕΕ τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.
2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες
4. Πιστοποιητικά εάν 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.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από
το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με
εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί
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εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς
να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της
παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε
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σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση

του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Γ. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

18

20PROC007952469 2020-12-29
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 νόμου
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 επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 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 Δικηγόρων (Ν4194/2013). 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
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων γίνονται αποδεκτά είτε:
α) Κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α’ 94): 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 Δικηγόρων (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.
β) Σύμφωνα με την περιπτ.αε’ τη παραγρ.7α’ και περ. β’ της παραγρ.8 του άρθρου 43 του ν.4605/19 & την παραγρ. 4 του
άρθρου 56 του ν.4609/19:
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά
την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για όλες τις
περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

19

20PROC007952469 2020-12-29
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) κα ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
β)Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς, Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισμού μέσα σε σφραγισμένο φάκελο κατά την ημερομηνία και ώρα όπως αυτά ορίζονται
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει,
προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσης διακήρυξης
2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του
παρόντος μέσα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης.
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και
μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση,
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μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά
περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους
της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3698/Β/16-11-16, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας α) δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 2.2.3 της παρούσας και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία
έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4 της παρούσας,
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, συνημμένα με την σχετική διακήρυξη,
σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου (.xml), στη Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL), http://www.ampelokipi-menemeni.gr.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο διαδίκτυο από την ΕΑΑΔΗΣΥ http://www.eaadhsy.gr και την κατευθυντήρια
οδηγία 15, «Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 (Α 147)». Σχετικά Παράρτημα V της παρούσης.
β) Για τα νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ή τελευταίο ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Ειδικότερα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνει:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεσμεύεται για τα ακόλουθα:
1) Για την Εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την
αναγραφόμενη στους πίνακες 1-14 της Τεχνικής Έκθεσης. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως, ο προμηθευτής οφείλει με δικά του
έξοδα, να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό και να προβεί στην επισκευή της βλάβης, φθοράς, στην περίπτωση ωστόσο
που αυτή θα οφείλεται σε κακή ποιότητα, λάθος συναρμολόγηση του είδους, αστοχία υλικού, ενώ τα ανταλλακτικά θα
είναι υποχρεωτικά γνήσια και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Σε περίπτωση μη επιδιορθώσιμης
βλάβης θα πρέπει να προχωρά σε πλήρη αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού με το ίδιο ακριβώς που θα
περιγράφεται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου
Επιπλέον θα αναφέρει το προτεινόμενο διάστημα αποκατάστασης βλάβης μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την
Αναθέτουσα Αρχή καθώς και τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται τα θέματα επισκευής σε αυτό το διάστημα υπηρεσίες
service.
1. Για τους πίνακες 1-3 της Τεχνικής Έκθεσης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν κατασκευάζει το προσφερόμενο είδος μερικά
ή ολικά σε δικό του εργοστάσιο θα επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο
οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, ότι:
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o αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
o ότι αποδέχεται τους όρους εγγύησης του εξοπλισμού και αναλαμβάνει να καλύψει απευθείας τον Δήμο Αμπελοκήπων
σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή
o ότι ο υποψήφιος προμηθευτής τυγχάνει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας για το
προσφερόμενο προϊόν
2) Την υποχρέωση να παραδώσει μαζί με τα ζητούμενα είδη τα κατά περίπτωση βιβλία - οδηγοί ή CD ή USB, ή διαθέσιμα
downloads από τον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο του κατασκευαστή, τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσηςλειτουργίας των προσφερομένων ειδών κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική. Το αυτό ισχύει και για το
λογισμικό όπου απαιτείται.
3) Ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των σαράντα (40) ημερών από την παραγγελία της
αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου.
4) Ότι η εγκατάσταση, ενεργοποίηση, θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και επίδειξη των λειτουργιών του προς τους
ωφελούμενους θα γίνει στον προβλεπόμενο χώρο (Καλλιτεχνικό Σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης) και ότι οι
εργασίες αυτές αποτελούν υποχρέωση των Αναδόχων
β) Στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχεται το φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συντεταγμένο με την ίδια σειρά
και αρίθμηση όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, όπου θα γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών
και επιμέρους χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:
Α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
Β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
Γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου, εφόσον υπάρχει.
δ) Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης
(Παράρτημα VI) της παρούσας διακήρυξης, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με
την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις
όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές
που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία θα
αποκλείονται.
γ) Δεδομένου ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ του άρθρου 2 της με αριθμ. Κ.Υ.Α. 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16) αναφορικά με την
υποχρέωση εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ ήτοι :
«γ) οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 (εδάφιο
στ) του άρθρου 3 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 (εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος), της υπ’ αριθ. 23615/651/2014
κοινής υπουργικής απόφασης»
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν:
Υπεύθυνη δήλωση α) δηλώνοντας την ιδιότητα του (παραγωγός /εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κλπ) σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμ. Κ.Υ.Α. 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16) ο οποίος οφείλει να είναι
εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ και β) ότι
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταθέσουν τα αποδεικτικά στοιχεία εγγραφής τους (Πιστοποιητικό ή αριθμός ΕΜΠΑ
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του υπόχρεου πριν την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, δήλωση ότι δεν φέρουν τέτοια υποχρέωση
και τους λόγους αυτού.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Οι Η/Υ θα πρέπει να είναι καινούριοι και όχι ανακατασκευασμένοι.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά βάσει των πινάκων της έκθεσης (1-14) είτε για
το σύνολο των πινάκων της μελέτης.

2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, Παράρτημα ΙΙ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του
ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή, στο κεφάλαιο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη
λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4412/2016

2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή
εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
δ) είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
2. Τα επιμέρους στάδια, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 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 αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών καθώς και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο που θα ορισθεί από την
Υπηρεσία και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες.
Μετά την αποσφράγιση, το αρμόδιο όργανο μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, το
γνωμοδοτικό όργανο ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών και καταχωρεί στο σχετικό
πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους
απόρριψης και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής (άρθρο 117 παρ.4 του
Ν.4412/16)
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16.
3. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών θα έχουν δικαίωμα να εξετάσουν
τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίησή τους δεν θα εμποδίζει την
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν θα θίγει τα έννομα εμπορικά
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συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών
φορέων.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των δικαιολογητικών την ίδια μέρα λόγω πληθώρας
προσφορών, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αναβολής της συνεδρίασης, αφού πρώτα προβεί στην καταγραφή των
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται να εκδώσει απόφαση και ορίζει νέα ημερομηνία
κατά την οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της εξέτασης των δικαιολογητικών και θα αποσφραγίσει τις οικονομικές
προσφορές των επιτυχόντων.
5. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
6. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
7. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
3.2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), σε σφραγισμένο φάκελο πάνω
στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της ανάθεσης, τα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου και ότι αφορούν
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.».
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή
ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες
ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε
όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης
επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013, εφόσον απαιτείται και
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γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.».
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που
δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.

3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη
συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου –
Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Το γνωμοδοτικό όργανο- Επιτροπή Εξέτασης
Ενστάσεων έχει συγκροτηθεί με την με αριθμό 260/18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑΔΕΩΨΕ-Η24).
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου 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.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης
της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙII της Διακήρυξης και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου.

4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υπηρεσιών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης. Ενδεικτικά βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση σε ποσοστό 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
(εδαφ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16 και έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 44 του ν.4605/19)). Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 7 της υπουργ.αποφ.5143/14). β) Κράτηση
ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016 (Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016) γ) Κράτηση σε ποσοστό 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής,
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων. Η κράτηση της απόφασης αυτής
υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (ΦΕΚ 969/Β/2203-17).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις, η
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων περί
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις και Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση, καθώς και κατ΄ εφαρμογή
31

20PROC007952469 2020-12-29
των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.».

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην
οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες, παραγγελίες της κάθε αρμόδιας
υπηρεσίας του δήμου στα γραφεία τους για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και για την τυχόν παράταση από την
υπογραφή της σύμβασης.
Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται σε διάφορα χρονικά διαστήματα ενώ οι ποσότητες που αναφέρονται παρακάτω
είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τον δήμο, δεδομένου ότι οι ποσότητες που θα ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις
ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου. Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ειδών ορίζονται οι σαράντα (40)
ημέρες από την παραγγελία της αντίστοιχης υπηρεσίας του δήμου
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του
άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος 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 μια ημέρα
νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Σημειώνεται ότι αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση της σύμβασης, είναι το Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης,
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ταχ.Δ/νση: Πατρ.
Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι με τηλέφωνα επικ.: 2313.313693-695, email: it@ampelokipi-menemeni.gr

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα
με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και
στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
33

20PROC007952469 2020-12-29
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που

διενεργήθηκαν από

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων
της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της
κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους
καθοριζόμενους χρόνους και χώρους όπως αυτοί περιγράφονται στην τεχνική έκθεση-ειδικοί όροι της ανάθεσης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη
των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με
βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε
με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.2.3. Σημειώνεται ότι αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης,
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και το τηλέφωνο
επικοινωνίας είναι 2313.313693-695.

6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου
213 του ν. 4412/2016.
Η διακήρυξη αυτή εγκρίθηκε με την αριθμό 422/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Δήμαρχος
Κυρίζογλου Λάζαρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛ.: Κόγκας Κων/νος
Tηλ. : 2313.313693-695
Εmail:it@ampelokipi-menemeni.gr

Τίτλος:

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός :

Αμπελόκηποι 07/12/2020
Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής
για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού
Σχολείου του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης
23.051,60€
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 %

Κωδικοί
64.7331.03
προϋπολογισμού :
Αριθμός μελέτης

Kωδικοί CPV:

13/2020
48000000-8, 30231000-7, 30214000-2,
42991200-1, 44212310-5, 30213100-6,
30233000-1, 30216110-0, 30230000-0,
38653400-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, για τις
ανάγκες του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και την κάλυψη των
αναγκών της συγκεκριμένης Δομής.
Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί εντός του χώρου του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Οι ανάδοχοι θα
εγκαταστήσουν, θα παραμετροποιήσουν, θα ενεργοποιήσουν και θα θέσουν σε λειτουργία τον
απαιτούμενο εξοπλισμό.
Όλα τα λογισμικά θα είναι προεγκαταστημένα στις ανάλογες συσκευές και θα συνοδεύονται από USB
ή από ηλεκτρονική διεύθυνση εγκατάστασης με οδηγίες. Σε κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας του
συστήματος η εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να παρέμβει άμεσα για την ομαλή αποκατάσταση του
αντίστοιχου

μηχανογραφικού

συστήματος. Οι Η/Υ θα πρέπει να είναι καινούριοι και όχι

ανακατασκευασμένοι. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά
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βάσει των πινάκων της έκθεσης (1-14) είτε για το σύνολο των πινάκων της μελέτης. Για την παράδοση
των προαναφερθέντων υλικών η προθεσμία ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης
Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7331.03 « Αναβάθμιση λειτουργίας καλλιτεχνικού σχολείου
Θεσσαλονίκης στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΣΑΕ 047 ΠΔΕ)» του προϋπολογισμού του Δήμου
με το ποσό των 23.051,60€ . Η χρηματοδότηση αφορά το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ 2019 σύμφωνα με την
υπάρ.Πρωτ.103859/14-10-2019, αρ. απόφασης 1325 ( ΑΔΑ ΩΧΜ8465ΧΙ8-ΘΩ1) όπου εγκρίνεται το
έργο με ενάριθμο 2019ΣΕ04700003 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ».
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Προδιαγραφές εξοπλισμού
Σταθμοί εργασίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
Ποσότητα 12

Τύπος επεξεργαστή

Chipset
Ασφάλεια

Κουτί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Δέκατης γενιάς - 6 πυρήνες με μνήμη
cache 9Mb, βασικής συχνότητας
3.1GHz και μέγιστης συχνότητας
4.1GHz με υποστήριξη vPro
Ίδιου κατασκευαστή με τον
επεξεργαστή με υποστήριξη vPro
Trusted Platform Module (TPM),
SATA port disablement, USB
enable/disable μέσω BIOS
Mini Tower με:
3 x εσωτερικές υποδοχές
1 x 5,25 εξωτερική υποδοχή
1 x slim optical υποδοχή

Μνήμη RAM Τύπος - Υποδοχές

Εσωτερική μονάδα σκληρού
δίσκου
Οπτικές μονάδες
Προσαρμογέας βίντεο, δίαυλος
Χαρακτηριστικά
Ήχος
Διασύνδεση δικτύου
Εσωτερικές Συνδέσεις

Εξωτερικές θύρες I/O

Πληκτρολόγιο

Συσκευή κατάδειξης

Χαρακτηριστικά ισχύος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υποστήριξη DDR4-2666 SDRAM
4 υποδοχές μνήμης
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
128Gb
Προσφερόμενη 8Gb
256Gb ή μεγαλύτερο Solid State
Drive (SSD)
DVD+/-RW slim
Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
Ενσωματωμένος ήχος
Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet
2 x PCIx1
2 x PCIx16
4 x SATA
Θύρες στο μπροστινό μέρος του
υπολογιστή:
2 x USB 2.0
2 x USB 3.1
1 x USB-C
1 x SD Card Reader
1 x Audio
1 x Headphone
Θύρες στο πίσω μέρος του
υπολογιστή:
2 x USB 2.0
4 x USB 3.0
2 x Dual Mode Display Port
1 x VGA
1 x Audio in
1 x Audio out
Τυπικό πληκτρολόγιο του ίδιου
κατασκευαστή με αυτόν του
υπολογιστή
Οπτικό ποντίκι κύλισης 2 πλήκτρων
του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν
του υπολογιστή
<=250 watt
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Προεγκατεστημένο λογισμικό
Ο ανάδοχος θα πρέπει να
προσφέρει των αναγκαίο
συμπληρωματικό εξοπλισμό
και εξαρτήματα για τη θέση του
συστήματος σε παραγωγική
λειτουργία (πχ καλώδια,
connectors κλπ)
Εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία στο προβλεπόμενο
σημείο-ενεργοποίηση του
μηχανήματος
Εγγύηση Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή
Παραμετροποίηση
(configuration – setup) στο
σημείο λειτουργίας
Έλεγχος καλής Λειτουργίας
Εγχειρίδια για όλες τις
συσκευές
Εγγύηση

Windows 10 Pro Ελληνικά
ΝΑΙ

ΝΑΙ

>= 5 έτη (on site) από τον
κατασκευαστή
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
>=5 έτη onsite από τον
καταστευαστή

Οθόνες (ΠΙΝΑΚΑΣ 2 )
Ποσότητα 12

Οθόνη
Tύπος
Χαρακτηριστικά

Εγγύηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
21,50’’ LCD
Λόγος διαστάσεων 16:9
2
Φωτεινότητα 250cd/m
Λόγος αντίθεσης 3.000:1 στατική,
10.000.000:1 δυναμική
Γωνία θέασης 178° οριζόντια 178°
κατακόρυφα
Ρυθμιζόμενη κλίση -5° - +25°
Είσοδοι:
1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Πιστοποιήσεις TCO , Energy Star
Ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του
ηλεκτρονικού υπολογιστή
Καλώδια: Τροφοδοσίας, VGA και
HDMI
Η οθόνη να είναι του ίδιου
κατασκευαστή με τον
περιγραφόμενο Η/Υ του Πίνακα Α
>= 5 έτη (on site) από τον
κατασκευαστή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Laptop (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
Ποσότητα 3
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Τύπος επεξεργαστή
Με συχνότητα 1.00GHz
Διαστάσεις Οθόνης
15.6'' με ανάλυση 1920 x 1080
Μνήμη RAM
8 GB DDR4- 2666MHZ (Maximum
16GB – Two SODIMM Slots)
Εσωτερική μονάδα σκληρού
256Gb ή μεγαλύτερο Solid State
δίσκου
Drive (SSD)
Προσαρμογέας βίντεο, δίαυλος Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
Χαρακτηριστικά
Ήχος
Ενσωματωμένος ήχος
Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο Δίκτυο Ethernet 10 /
100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth
Εξωτερικές θύρες I/O
2x USB 3.1 Gen 1 port,
1x USB 2.0 Type A port,
RJ-45 port,
HDMI,
Audio Headset (Headphone and
Microphone Combo) port,
SD Card Reader slot,
Security-Cable slot (for Noble Locks)
Χαρακτηριστικά ισχύος
<=250 watt
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά
WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2,
Keyboard Greek (QWERTY), Web
camera1.0 Megapixels, Μπαταρία 3
Cell Li-Ion
Προεγκατεστημένο λογισμικό
Windows 10 Pro Ελληνικά – English
Ο ανάδοχος θα πρέπει να
ΝΑΙ
προσφέρει των αναγκαίο
συμπληρωματικό εξοπλισμό
και εξαρτήματα για τη θέση του
συστήματος σε παραγωγική
λειτουργία (πχ καλώδια,
connectors κλπ)
Εγκατάσταση και θέση σε
ΝΑΙ
λειτουργία στο προβλεπόμενο
σημείο
Εγγύηση
>= 3 έτη (on site) από τον
κατασκευαστή onSite
Παραμετροποίηση
ΝΑΙ
(configuration – setup) στο
σημείο λειτουργίας
Έλεγχος καλής Λειτουργίας
ΝΑΙ
Εγχειρίδια για όλες τις
ΝΑΙ
συσκευές

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Εκτυπωτές (Ασπρόμαυρης εκτύπωσης) (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)
Ποσότητα 3
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Έως 38 σελ./λεπτό

ΤΑΧYΤΗΤΑ ΑΣΠΡOΜΑΥΡΗΣ
ΕΚΤYΠΩΣΗΣ (ISO, A4)
ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡOΜΑΥΡΗΣ
ΣΕΛIΔΑΣ (A4, ΣΕ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
ΕΤΟΙΜOΤΗΤΑΣ)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΗ)
ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΗΝΙΑΙΟΣ, Α4)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΟΘΟΝΗ
ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ

ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ
(ΦΥΛΛΑ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΣΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

>=6 δευτερόλεπτα

Λεπτές γραμμές (1200 x 1200 dpi)
Έως 80.000 σελίδες
1.200 MHz
PCL 6,PCL 5c, προσομοίωση
Postscript επιπέδου 3, PDF URF,
PWG Raster
Οθόνη LCD γραφικών 2 γραμμών με
οπισθοφωτισμό
 Δοχείο μαύρου γραφίτη
(3.000 σελίδες)
 Δοχείο μαύρου γραφίτη
(10.000 σελίδες)
 Apple AirPrint™
 Google Cloud Print™
 Εφαρμογές για φορητές
συσκευές
 Πιστοποίηση Mopria™
 Δυνατότητα ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
για εύκολη εκτύπωση
 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0
 1 θύρα host USB στο πίσω
μέρος
 Θύρα δικτύου Gigabit
Ethernet 10/100/1000BASET
>=256 MB
Θήκη εξόδου 150 φύλλων
Προαιρετικός τρίτος δίσκος 550
φύλλων
 Δίσκος 1: 100 φύλλων για
διάφορα μεγέθη χαρτιού
 Δίσκος εισόδου 2: 250
φύλλων
Μέχρι 150 φύλλα
Αυτόματη (προεπιλογή)
 Δίσκος 1, Δίσκος 2: A4; A5;
A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
cm; Oficio (216 x 340 mm);
Ταχυδρομικές κάρτες (JIS
μονή και διπλή); Φάκελοι
(DL, C5, B5);
 Προαιρετικός δίσκος 3: A4;
A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
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ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

ΤΥΠΟΙ ΜΕΣΩΝ

ΒΑΡΟΣ ΜΕΣΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΙΣΧΥΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ BLUE ANGEL
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΥΡΟΣ ΥΓΡΑΣΙΊΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
cm; Oficio (216 x 340 mm);
Ταχυδρομικές κάρτες (JIS
μονή και διπλή); Εξάρτημα
αυτόματης εκτύπωσης
διπλής όψης: A4; B5; 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
mm; 197 x 273 mm); Oficio
(216 x 340 mm)
 Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x
356 mm
 Δίσκος 2, προαιρετικός
δίσκος 3: 100 x 148 έως 216
x 356 mm
 Χαρτί (απλό, EcoFFICIENT,
ελαφρύ, βαρύ, bond,
χρωματιστό,
προεκτυπωμένο, διάτρητο,
ανακυκλωμένο, σκληρό)
 Φάκελοι
 Ετικέτες
 Δίσκος 1: 60 έως 175 g/m²
 Δίσκος 2, προαιρετικός
δίσκος 3 550 φύλλων: 60
έως 120 g/m²
Τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240
VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
 Προδιαγραφές ENERGY
STAR®
 EPEAT® Silver
 CECP
Ναι, Blue Angel DE-UZ 205
15 έως 32,5°C
30 έως 70% σχετική υγρασία
 Προεγκατεστημένο δοχείο
μαύρου γραφίτη (απόδοση:
3.000 σελίδες)
 Οδηγός έναρξης χρήσης
 Φυλλάδιο υποστήριξης
 Οδηγός εγγύησης
 Φυλλάδιο κανονιστικών
πληροφοριών
 Καλώδιο τροφοδοσίας
Λειτουργικό σύστημα για
συστήματα-πελάτες με Windows
(32/64 bit): Win10, Win8.1, Win 8
Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise,
Win8 Enterprise N, Win7 Starter
Edition SP1, UPD Win7 Ultimate,
λειτουργικό σύστημα για φορητές
συσκευές: iOS, Android, Mac, Apple®
macOS Sierra v10.12, Apple® macOS
High Sierra v10.13, Apple® macOS
Mojave v10.14, ξεχωριστό
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
PCL6
Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό
δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet,
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θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης
στο Internet
Εγγύηση επισκευής >= για ένα έτος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εκτυπωτές (Έγχρωμης εκτύπωσης) (ΠΙΝΑΚΑΣ 5)
Ποσότητα 2
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Έως 27 σελ./λεπτό

ΤΑΧYΤΗΤΑ ΑΣΠΡOΜΑΥΡΗΣ
ΕΚΤYΠΩΣΗΣ (ISO, A4)
ΤΑΧYΤΗΤΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤYΠΩΣΗΣ
(ISO, A4)
ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡOΜΑΥΡΗΣ
ΣΕΛIΔΑΣ (A4, ΣΕ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
ΕΤΟΙΜOΤΗΤΑΣ)
ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ
ΣΕΛIΔΑΣ (A4, ΣΕ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΣΕΛIΔΑΣ (A4, ΣΕ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
ΕΤΟΙΜOΤΗΤΑΣ)
ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΣΕΛIΔΑΣ (A4, ΣΕ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΗ)
ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΗΝΙΑΙΟΣ, Α4)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΟΘΟΝΗ
ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έως 27 σελ./λεπτό
>=9 δευτερόλεπτα

>=10 δευτερόλεπτα

>=10 δευτερόλεπτα

>=12 δευτερόλεπτα

Λεπτές γραμμές (1200 x 1200 dpi)
Έως 50.000 σελίδες
1.200 MHz
PCL 6,PCL 5c, προσομοίωση
Postscript επιπέδου 3, PDF URF,
PWG Raster
Οθόνη αφής
 Δοχείο μαύρου γραφίτη
(2.400 σελίδες)
 Δοχείο μαύρου γραφίτη
(7.500 σελίδες)
 Δοχεία γραφίτη CMY (2.100
σελίδες)
 Δοχεία γραφίτη CMY (6.000
σελίδες)
 Apple AirPrint™
 Google Cloud Print™
 Εφαρμογές για φορητές
συσκευές
 Πιστοποίηση Mopria™
 Δυνατότητα ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
για εύκολη εκτύπωση
 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0
 1 θύρα host USB στο πίσω
μέρος
 Θύρα δικτύου
10/100/1000BASE-T
 Ενσωματωμένη λειτουργία
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WiFi
Έλεγχος ταυτότητας μέσω
WEP/, WPA/WPA2, WPA
Enterprise
 Κρυπτογράφηση μέσω AES,
TKIP, WPS, WiFi Direct
>=512 MB
Θήκη εξόδου 150 φύλλων
Προαιρετικός τρίτος δίσκος 550
φύλλων
 Δίσκος 1 >=50 φύλλων για
διάφορα μεγέθη χαρτιού
 Δίσκος εισόδου 2 >=250
φύλλων
Μέχρι 150 φύλλα


ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ
(ΦΥΛΛΑ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΣΩΝ

ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

ΤΥΠΟΙ ΜΕΣΩΝ

ΒΑΡΟΣ ΜΕΣΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΙΣΧΥΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτόματη (προεπιλογή)
 Δίσκος 1, Δίσκος 2: A4; A5;
A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
cm; Oficio (216 x 340 mm);
Ταχυδρομικές κάρτες (JIS
μονή και διπλή); Φάκελοι
(DL, C5, B5);
 Προαιρετικός δίσκος 3: A4;
A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
cm; Oficio (216 x 340 mm);
Ταχυδρομικές κάρτες (JIS
μονή και διπλή); Εξάρτημα
αυτόματης εκτύπωσης
διπλής όψης: A4; B5; 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
mm; 197 x 273 mm); Oficio
(216 x 340 mm)
 Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x
356 mm
 Δίσκος 2, προαιρετικός
δίσκος 3: 100 x 148 έως 216
x 356 mm
 Χαρτί (απλό, EcoFFICIENT,
ελαφρύ, βαρύ, bond,
χρωματιστό,
προεκτυπωμένο, διάτρητο,
ανακυκλωμένο, σκληρό)
 Φάκελοι
 Ετικέτες
 Δίσκος 1: 60 έως 175 g/m²
 Δίσκος 2, 60 έως 163 g/m²
 Δίσκος 3: 60 έως 163 g/m²
 Εξάρτημα αυτόματος
διπλής όψης: 60 έως 163
g/m²
Τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240
VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
 Προδιαγραφές ENERGY
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ BLUE ANGEL
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΥΡΟΣ ΥΓΡΑΣΙΊΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

STAR®
 EPEAT® Silver
 CECP
Ναι, Blue Angel DE-UZ 205
15 έως 32,5°C
30 έως 70% σχετική υγρασία
 Προεγκατεστημένο δοχείο
μαύρου γραφίτη (απόδοση:
3.000 σελίδες)
 Προεγκατεστημένα δοχεία
γραφιτών CMY
 Οδηγός έναρξης χρήσης
 Φυλλάδιο υποστήριξης
 Οδηγός εγγύησης
 Φυλλάδιο κανονιστικών
πληροφοριών
 Καλώδιο τροφοδοσίας
Λειτουργικό σύστημα για
συστήματα-πελάτες με Windows
(32/64 bit): Win10, Win8.1, Win 8
Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise,
Win8 Enterprise N, Win7 Starter
Edition SP1, UPD Win7 Ultimate,
λειτουργικό σύστημα για φορητές
συσκευές: iOS, Android, Mac, Apple®
macOS Sierra v10.12, Apple® macOS
High Sierra v10.13, Apple® macOS
Mojave v10.14, ξεχωριστό
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
PCL6
Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό
δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet,
θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης
στο Internet
Εγγύηση επισκευής >= για ένα έτος.

Φορητό Ικρίωμα (RACK) μεταφοράς ενισχυτή/επεξεργαστή (Πίνακας 6)
Ποσότητα 1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Τύπος ικριώματος
4U, κατάλληλο για μεταφορά
περιφερειακών συσκευών
Διαστάσεις
235x545x570
Χρώμα
Μαύρο
Καπάκι
Μπρός-Πίσω
Μέγιστο φορτίο
10Kg
Βάρος
Χαμηλού βάρους κατά προσέγγιση
5kg
Ράγες στήριξης
ΝΑΙ
Μεταλλική λαβή μεταφοράς
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Έγχρωμο πολυμηχάνημα (Πίνακας 7)
Ποσότητα 2

Λειτουργίες
Ταχύτητα ασπρόμαυρης
εκτύπωσης
Εκτύπωση πρώτης σελίδας
(από κατάσταση ετοιμότητας):
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος,
Α4)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
χαρτιού:
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ποιότητα εκτύπωσης
(βέλτιστη):
Οθόνη
Ταχύτητα επεξεργαστή
Γλώσσες εκτύπωσης
Δοχεία μελανιού
Συνδεσιμότητα, βασική
Ελάχιστες απαιτήσεις
συστήματος
Συμβατά λειτουργικά
συστήματα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση
Κανονική λειτουργία: Έως 20
σελ./λεπτό
Ασπρόμαυρη: Σε 9 δευτερόλεπτα.

Μνήμη
Είσοδος χειρισμού χαρτιού
Έξοδος χειρισμού χαρτιού
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων:
Τύπος σαρωτή
Ανάλυση σάρωσης, οπτική:
Μορφή αρχείων σάρωσης:
Ταχύτητα αντιγραφής (normal)
Ανάλυση αντιγραφής
Αντίγραφα, μέγιστος αριθμός
Επίπεδο θορύβου
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ)
Μέγιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ)
Εγγύηση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εως 40,000 σελίδες.
2000
Laser
Optical: 600 x 600 dpi; Optical: 1200
x 1200 dpi
ΝΑΙ LCD έως 4 γραμμές
600 ΜΗz
PCL 6
1
1 High-speed USB 2.0 Device Port
200MB ελεύθερος χώρος στον
σκληρό δίσκο
Windows OS compatible with In-Box
Driver, Windows XP all 32/64-bit
editions, Windows Vista all 32/64-bit
editions, Windows 7 all 32/64-bit
editions, Windows 8/8.1 all 32/64-bit
editions (excluding RT OS for
Tablets),Windows 10 all 32/64-bit
editions (excluding RT OS for Tablets),
Windows OS compatible with
Universal Print Driver, Windows 7 all
32/64-bit editions, Windows 8/8.1 all
32/64-bit editions (excluding RT OS
for Tablets), Windows 10 all 32/64-bit
editions (excluding RT OS for Tablets),
Windows 8/8.1/10 RT, Other OS,
Linux
>=128MB
Δίσκος 1: 100 φύλλων, Δίσκος 2: 250
φύλλα
Δίσκος εξόδου 250 φύλλων
A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340,
8K, 16K
D-CIS
Έως 600 dpi
PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, MultiPage-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF
Ασπρόμαυρη: Έως 20
αντίγραφα/λεπτό
Έως 600x600 dpi
Έως 999 αντίγραφα
50 dB(A)
560 x 540 x 413 mm
960 x 1090 x 933 mm
1 έτος
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Εκτυπωτής 3D (Πίνακας 8)
Ποσότητα 2
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Τεχνολογία εκτύπωσης
FFF (Fused Filament Fabrication).
Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης
150 x 150 x 150 mm
Ανάλυση
100 - 400 microns
XY positioning precision
X/Y 12.5 micron
Z Positioning Precision
0.001 mm
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων .stl , XYZ Format (.3w), .3mf , .obj
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης
Max. 120 mm/s
Διάμετρος νήματος
1.75 mm
Διάμετρος ακροφυσίου
0.4 mm
Αριθμός ακροφυσίων
1
Επιφάνεια εκτύπωσης
Non-removable Metal
Συνδεσιμότητα, βασική
USB 2.0 Cable, Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Συμβατά λειτουργικά
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64 bits),
συστήματα
macOS 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 /
10.14
Τροφοδοσία
100V - 240V 12V/60W
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
390 x 335 x 360 mm
Εγγύηση
>=2 έτη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σαρωτής 3D (Πίνακας 9)
Ποσότητα 2 €
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Tύπος
Διεπαφή
Οπτική Ανάλυση
Μέγιστη Ανάλυση
Εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
3D
USB
600x600 dpi
600x600 dpi
>=1 έτος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Router (Πίνακας 10)
Ποσότητα 1

Tύπος Γραμμής
WiFi performance
WiFi band
Wireless standards
Wireless data transfer rate
Συχνότητα λειτουργίας
Θύρες

Wireless security
Εγγύηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ADSL/VDSL
AC1900
Dual Band
802.11 ac
Dual Band (600Mbps + 1300Mbps)
2.4/5 GHz
1 xUSB 3.0/1 xUSB 2.0/3 xRJ45 10/100/1000(LAN)/1xRJ11/1xRJ45 10/100/1000 (WAN)
WEP (64-128bit)/WPA-PSK / WPA2PSK
>=1 έτος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Σαρωτής (Scanner) (Πίνακας 11)
Ποσότητα 2
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Αισθητήρας εικόνας
Αισθητήρας Χρώματος εικόνας
επαφής
Ανάλυση
50-600dpi
Ασπρόμαυρη
8-bit/pixel(εξωτερικό)
Χρώματος
24-bit/pixel(εξωτερικό)
Ταχύτητα σάρωσης(AC adapter)
1,0δευτερόλεπτα(200/300dpi),
Μονόχρωμη,ασπρόμαυρη,Χρώματος
(Χρώματος)
1,7δευτερόλεπτα(200 dpi),
2,5δευτερόλεπτα(300 dpi)
Ταχύτητα σάρωσης(USB powered)
2.0δευτερόλεπτα(200/300dpi),
Μονόχρωμη,ασπρόμαυρη,Χρώματος
(Χρώματος)
2.0δευτερόλεπτα(200
dpi),2.5δευτερόλεπτα(300 dpi)
Λειτουργία σάρωσης
Simplex
Παροχή ρεύματος
100-200VAC,50/60Hz
Παροχή ρεύματος(με καλώδιο
Τρόπος λειτουργίας:8W ή
τροφοδοσίας)
λιγότερο,κατάσταση Sleep:2W
ή λιγότερο,αναμονής
(εκτός)λειτουργίας:0,5W ή
λιγότερο
Παροχή ρεύματος(με usb καλώδιο)
Τρόπος λειτουργίας:5W ή
λιγότερο,κατάσταση Sleep 2W
ή λιγότερο,αναμονής (εκτός)
λειτουργίας:0,5W ή λιγότερο
Εγγύηση
>=2 έτη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Eφαρμογή μονταζ (Πίνακας 12)
Ποσότητα 1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Απαίτηση συστήματος
Μνήμη RAM >=8GB
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Λειτουργικό σύστημα για
συστήματα-πελάτες με
Windows (32/64 bit): Win10,
Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro,
Win8 Enterprise, Win8
Enterprise N, Win7 Starter
Edition SP1, UPD Win7
Ultimate, λειτουργικό
σύστημα για φορητές
συσκευές: iOS, Android, Mac,
Apple® macOS Sierra v10.12,
Apple® macOS High Sierra
v10.13, Apple® macOS Mojave
v10.14, ξεχωριστό πρόγραμμα
οδήγησης εκτυπωτή PCL6
ΝΑΙ
 Simultaneous Projects

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Motion Graphics Templates



Shared Projects



VR Editing



VR Rotate Sphere



VR Audio Editing



Effects



Video Titling & Graphics



Transitions



Regional Closed Caption
Standards



Labels



Lumetri Support



Type Tool



Libraries



Multiple Video Types



Direct Publishing



Multiple Formats Support

Εξωτερική μονάδα αποθήκευσης (Πίνακας 13)
Ποσότητα 1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Συνδεσιμότητα
Διαστάσεις
Απαιτούμενο λογισμικό

Ταχύτητα περιστροφής
Μνήμη cache
Ταχύτητα δεδομένων
Εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
>=2ΤΒ
USB 3.0
2,5’’
Microsoft Windows XP / Vista
/ 7 / 8, Mac OS X 10.6.5 ή
νεότερο
>=5400 rpm
8 ΜΒ
5 Gbps
>=1 έτη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Projector (Πίνακας 14)
Ποσότητα 1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Τεχνολογία Προβολής
DLP
Μέγεθος εικόνας
45.3 - 300 "
Απόσταση Προβολής
0.5 - 3.35 m
Χρώματος
24-bit/pixel(εξωτερικό)
Φυσική Ανάλυση (Native Resolution)
1920 x 1080
Μέγιστη Ανάλυση
1920 x 1080
Φωτεινότητα
3000 Ansi Lumens
Αντίθεση
25000 :1
Ισχύς Λάμπας
190 W
Μέγιστη Διάρκεια Ζωής Λάμπας
6500 hrs
Συνδεσιμότητα
Analog, Audio, HDMI, USB,
MHL
Επιπλέον Λειτουργίες
Short Throw
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Microsoft Windows XP / Vista
/ 7 / 8, Mac OS X 10.6.5 ή
νεότερο
Εγγύηση
>=1 έτος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Α/Α

Είδος

Τεμάχια

Τιμή μονάδος

Δαπάνη

1.

1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

12

700,00 €

8.400,00 €

2.

3 ΟΘΟΝΗ Η/Υ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

12

130,00 €

1.560,00 €

3.

5 LAPTOP (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

3

720,00 €

2.160,00 €

4.

6 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)

3

250,00 €

750,00 €

5.

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 5)

2

400,00 €

800,00 €

6.

ΦΟΡΗΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK) (ΠΙΝΑΚΑΣ 6)

1

170,00 €

170,00 €

7.

ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 7)

2

400,00€

800,00€

8.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3D (ΠΙΝΑΚΑΣ 8)

2

400,00€

800,00€

9.

ΣΑΡΩΤΗΣ 3D (ΠΙΝΑΚΑΣ 9)

2

800,00€

1.600,00€

10.

ROUTER (ΠΙΝΑΚΑΣ 10)

1

120,00€

120,00€

11.

ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) (ΠΙΝΑΚΑΣ 11)

2

300,00€

600,00€
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12.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΑΖ (ΠΙΝΑΚΑΣ 12)

1

150,00€

150,00€

13. ΠΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 13)

1

80,00€

80,00€

14.

1

600,00€

600,00€

Άθροισμα

18.590,00€

Φ.Π.Α 24%

4.461,60€

Γενικό Σύνολο

23.051,60€

PROJECTOR (ΠΙΝΑΚΑΣ 14)

Aμπελόκηποι 08/12/2020
ΣΥΝΤΑΞΗ
Γραφείο Πληροφορικής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κόγκας Κωνσταντίνος
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / Α΄

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 23.051,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
Επωνυμία:
ΑΦΜ:
Δ.Ο.Υ:
Ταχ.Δ/νση: (οδός αριθμός, ΤΚ, Πόλη):
Στοιχεία Επικοινωνίας: (Τηλ. Fax, E-mail):

Έχοντας λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της
ανάθεσης, δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά*:
Α/Α

Είδος

Τεμάχια

1.

1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

12

2.

3 ΟΘΟΝΗ Η/Υ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

12

3.

5 LAPTOP (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

3

4.

6 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)

3

5.

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 5)

2

6.

ΦΟΡΗΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK) (ΠΙΝΑΚΑΣ 6)

1

7.

ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 7)

2

8.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3D (ΠΙΝΑΚΑΣ 8)

2

9.

ΣΑΡΩΤΗΣ 3D (ΠΙΝΑΚΑΣ 9)

2

10.

ROUTER (ΠΙΝΑΚΑΣ 10)

1

11.

ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) (ΠΙΝΑΚΑΣ 11)

2

12.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΑΖ (ΠΙΝΑΚΑΣ 12)

1

Τιμή μονάδος

Δαπάνη
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13. ΠΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 13)

1

14.

1

PROJECTOR (ΠΙΝΑΚΑΣ 14)

Άθροισμα
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Τόπος - Ημερομηνία
–

– 2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα – Υπογραφή)

*Σημείωση: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά βάσει των πινάκων της έκθεσης (114) είτε για το σύνολο των πινάκων της μελέτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
- ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
1

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ).................................
2

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ................................

3

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

ευρώ………………………………………………………………………..

και

διζήσεως

μέχρι

του

ποσού

των

4

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,
5

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
6

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / 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,
7

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης/ Δήμος ή ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ή ΝΠΙΔ ΚΔΕΔΑΜ
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης/ / Δήμος ή ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ή ΝΠΙΔ ΚΔΕΔΑΜ
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσημείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική
σύμβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άρθρο 72 παρ. 4 του ν.4412/16
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8

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
9

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .

8

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Προκήρυξη ανάθεσης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16, με σφραγισμένες
προσφορές για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού
Σχολείου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό 18.590,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης
23.051,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Πίνακας 1: Σταθμοί εργασίας , εκτιμώμενης αξίας 8.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 10.416,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 2: Οθόνη Η/Υ, εκτιμώμενης αξίας 1.560,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 1.934,40€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 3: LAPTOP, εκτιμώμενης αξίας 2.160,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 2.678,40€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 4: Εκτυπωτές ασπρόμαυρης εκτύπωσης, εκτιμώμενης αξίας 750,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία
930,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 5: Εκτυπωτές έγχρωμης εκτύπωσης, εκτιμώμενης αξίας 800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 992,00€ με
Φ.Π.Α.
Πίνακας 6: Φορητό ικρίωμα (RACK), αξίας 170,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 210,80€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 7: Έγχρωμο πολυμηχάνημα, εκτιμώμενης αξίας 800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 992,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 8: Εκτυπωτές 3D, εκτιμώμενης αξίας 800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 992,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 9: Σαρωτής 3D, εκτιμώμενης αξίας 1.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 1.984,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 10: Router, εκτιμώμενης αξίας 120,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 148,80€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 11: Σαρωτής (scanner), εκτιμώμενης αξίας 600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 744,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 12: Εφαρμογή μοντάζ, εκτιμώμενης αξίας 150,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 186,00€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 13: Εξωτερικός σκληρός δίσκος, εκτιμώμενης αξίας 80,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 99,20€ με Φ.Π.Α.
Πίνακας 14: Projector, εκτιμώμενης αξίας 80,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 99,20€ με Φ.Π.Α.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά βάσει των πινάκων της έκθεσης (1-14) είτε για
το σύνολο των πινάκων της μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης,
με διεύθυνση Πατρ.Γρηγορίου Ε’ αρ.12, στον 2ο όροφο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 11/01/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00π.μ και λήξης 09:30 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΟΤΑ Α’ Βαθμού)
Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, ΤΚ 56123 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο:

+30 -2313 – 313.619, fax: +30 -2313 – 313.625

Ηλεκτρονική διεύθυνση : promithies@ampelokipi-menemeni.gr,
Δικτυακός Τόπος

: http://www.ampelokipi-menemeni.gr

Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Πλήρης, Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο site του δήμου
Κωδικοί CPV: 48000000-8, 30231000-7, 30214000-2, 42991200-1, 44212310-5, 30213100-6, 30233000-1, 30216110-0,
30230000-0, 38653400-1.
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Εναλλακτικές προσφορές –Αντιπροσφορές: ΟΧΙ
Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Από την υπογραφή της και για δύο μήνες
Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση αφορά το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ 2019 σύμφωνα με την υπάρ.Πρωτ.103859/14-102019, αρ. απόφασης 1325 ( ΑΔΑ ΩΧΜ8465ΧΙ8-ΘΩ1) όπου εγκρίνεται το έργο με ενάριθμο 2019ΣΕ04700003 και τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ».
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που εκτελούν εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται (άρθρο 72 του Ν.4412/16)
Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας-σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα
ενενήντα (90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή
από τη συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΥΔ
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ]) http://www.ampelokipi-menemeni.gr/
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997742400
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει): http://www.ampelokipi-menemeni.gr/
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οδός και αριθμός: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄
Ταχ. κωδ.: 56123
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2313313619
φαξ: 2313313625
Ηλ. ταχ/μείο: p.karatosiou@ampelokipi-menemeni.gr
Χώρα: GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Σύντομη περιγραφή:
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει): 1721/20
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
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
58

20PROC007952469 2020-12-29
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 4
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
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Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 8
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
62

20PROC007952469 2020-12-29
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 12
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 14
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
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αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 18
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 19
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 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;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
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Ναι
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 22

Λήξη
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
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες,
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 23
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή__
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σταθμοί εργασίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
Ποσότητα 12

Τύπος επεξεργαστή

Chipset
Ασφάλεια

Κουτί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Δέκατης γενιάς - 6 πυρήνες με μνήμη
cache 9Mb, βασικής συχνότητας
3.1GHz και μέγιστης συχνότητας
4.1GHz με υποστήριξη vPro
Ίδιου κατασκευαστή με τον
επεξεργαστή με υποστήριξη vPro
Trusted Platform Module (TPM),
SATA port disablement, USB
enable/disable μέσω BIOS
Mini Tower με:
3 x εσωτερικές υποδοχές
1 x 5,25 εξωτερική υποδοχή
1 x slim optical υποδοχή

Μνήμη RAM Τύπος - Υποδοχές

Εσωτερική μονάδα σκληρού
δίσκου
Οπτικές μονάδες
Προσαρμογέας βίντεο, δίαυλος
Χαρακτηριστικά
Ήχος
Διασύνδεση δικτύου
Εσωτερικές Συνδέσεις

Εξωτερικές θύρες I/O

Πληκτρολόγιο

Συσκευή κατάδειξης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υποστήριξη DDR4-2666 SDRAM
4 υποδοχές μνήμης
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
128Gb
Προσφερόμενη 8Gb
256Gb ή μεγαλύτερο Solid State
Drive (SSD)
DVD+/-RW slim
Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
Ενσωματωμένος ήχος
Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet
2 x PCIx1
2 x PCIx16
4 x SATA
Θύρες στο μπροστινό μέρος του
υπολογιστή:
2 x USB 2.0
2 x USB 3.1
1 x USB-C
1 x SD Card Reader
1 x Audio
1 x Headphone
Θύρες στο πίσω μέρος του
υπολογιστή:
2 x USB 2.0
4 x USB 3.0
2 x Dual Mode Display Port
1 x VGA
1 x Audio in
1 x Audio out
Τυπικό πληκτρολόγιο του ίδιου
κατασκευαστή με αυτόν του
υπολογιστή
Οπτικό ποντίκι κύλισης 2 πλήκτρων
του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν
του υπολογιστή
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Χαρακτηριστικά ισχύος
Προεγκατεστημένο λογισμικό
Ο ανάδοχος θα πρέπει να
προσφέρει των αναγκαίο
συμπληρωματικό εξοπλισμό
και εξαρτήματα για τη θέση του
συστήματος σε παραγωγική
λειτουργία (πχ καλώδια,
connectors κλπ)
Εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία στο προβλεπόμενο
σημείο-ενεργοποίηση του
μηχανήματος
Εγγύηση Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή
Παραμετροποίηση
(configuration – setup) στο
σημείο λειτουργίας
Έλεγχος καλής Λειτουργίας
Εγχειρίδια για όλες τις
συσκευές
Εγγύηση

<=250 watt
Windows 10 Pro Ελληνικά
ΝΑΙ

ΝΑΙ

>= 5 έτη (on site) από τον
κατασκευαστή
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
>=5 έτη onsite από τον
καταστευαστή

Οθόνες (ΠΙΝΑΚΑΣ 2 )
Ποσότητα 12

Οθόνη
Tύπος
Χαρακτηριστικά

Εγγύηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
21,50’’ LCD
Λόγος διαστάσεων 16:9
2
Φωτεινότητα 250cd/m
Λόγος αντίθεσης 3.000:1 στατική,
10.000.000:1 δυναμική
Γωνία θέασης 178° οριζόντια 178°
κατακόρυφα
Ρυθμιζόμενη κλίση -5° - +25°
Είσοδοι:
1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Πιστοποιήσεις TCO , Energy Star
Ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του
ηλεκτρονικού υπολογιστή
Καλώδια: Τροφοδοσίας, VGA και
HDMI
Η οθόνη να είναι του ίδιου
κατασκευαστή με τον
περιγραφόμενο Η/Υ του Πίνακα Α
>= 5 έτη (on site) από τον
κατασκευαστή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Laptop (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
Ποσότητα 3
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Με συχνότητα 1.00GHz
15.6'' με ανάλυση 1920 x 1080
8 GB DDR4- 2666MHZ (Maximum
16GB – Two SODIMM Slots)
Εσωτερική μονάδα σκληρού
256Gb ή μεγαλύτερο Solid State
δίσκου
Drive (SSD)
Προσαρμογέας βίντεο, δίαυλος Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
Χαρακτηριστικά
Ήχος
Ενσωματωμένος ήχος
Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο Δίκτυο Ethernet 10 /
100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth
Εξωτερικές θύρες I/O
2x USB 3.1 Gen 1 port,
1x USB 2.0 Type A port,
RJ-45 port,
HDMI,
Audio Headset (Headphone and
Microphone Combo) port,
SD Card Reader slot,
Security-Cable slot (for Noble Locks)
Χαρακτηριστικά ισχύος
<=250 watt
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά
WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2,
Keyboard Greek (QWERTY), Web
camera1.0 Megapixels, Μπαταρία 3
Cell Li-Ion
Προεγκατεστημένο λογισμικό
Windows 10 Pro Ελληνικά – English
Ο ανάδοχος θα πρέπει να
ΝΑΙ
προσφέρει των αναγκαίο
συμπληρωματικό εξοπλισμό
και εξαρτήματα για τη θέση του
συστήματος σε παραγωγική
λειτουργία (πχ καλώδια,
connectors κλπ)
Εγκατάσταση και θέση σε
ΝΑΙ
λειτουργία στο προβλεπόμενο
σημείο
Εγγύηση
>= 3 έτη (on site) από τον
κατασκευαστή onSite
Παραμετροποίηση
ΝΑΙ
(configuration – setup) στο
σημείο λειτουργίας
Έλεγχος καλής Λειτουργίας
ΝΑΙ
Εγχειρίδια για όλες τις
ΝΑΙ
συσκευές

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τύπος επεξεργαστή
Διαστάσεις Οθόνης
Μνήμη RAM

74

20PROC007952469 2020-12-29
Εκτυπωτές (Ασπρόμαυρης εκτύπωσης) (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)
Ποσότητα 3
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Έως 38 σελ./λεπτό

ΤΑΧYΤΗΤΑ ΑΣΠΡOΜΑΥΡΗΣ
ΕΚΤYΠΩΣΗΣ (ISO, A4)
ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡOΜΑΥΡΗΣ
ΣΕΛIΔΑΣ (A4, ΣΕ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
ΕΤΟΙΜOΤΗΤΑΣ)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΗ)
ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΗΝΙΑΙΟΣ, Α4)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΟΘΟΝΗ
ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ

ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ
(ΦΥΛΛΑ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΣΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

>=6 δευτερόλεπτα

Λεπτές γραμμές (1200 x 1200 dpi)
Έως 80.000 σελίδες
1.200 MHz
PCL 6,PCL 5c, προσομοίωση
Postscript επιπέδου 3, PDF URF,
PWG Raster
Οθόνη LCD γραφικών 2 γραμμών με
οπισθοφωτισμό
 Δοχείο μαύρου γραφίτη
(3.000 σελίδες)
 Δοχείο μαύρου γραφίτη
(10.000 σελίδες)
 Apple AirPrint™
 Google Cloud Print™
 Εφαρμογές για φορητές
συσκευές
 Πιστοποίηση Mopria™
 Δυνατότητα ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
για εύκολη εκτύπωση
 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0
 1 θύρα host USB στο πίσω
μέρος
 Θύρα δικτύου Gigabit
Ethernet 10/100/1000BASET
>=256 MB
Θήκη εξόδου 150 φύλλων
Προαιρετικός τρίτος δίσκος 550
φύλλων
 Δίσκος 1: 100 φύλλων για
διάφορα μεγέθη χαρτιού
 Δίσκος εισόδου 2: 250
φύλλων
Μέχρι 150 φύλλα
Αυτόματη (προεπιλογή)
 Δίσκος 1, Δίσκος 2: A4; A5;
A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
cm; Oficio (216 x 340 mm);
Ταχυδρομικές κάρτες (JIS
μονή και διπλή); Φάκελοι
(DL, C5, B5);
 Προαιρετικός δίσκος 3: A4;
A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K
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ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

ΤΥΠΟΙ ΜΕΣΩΝ

ΒΑΡΟΣ ΜΕΣΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΙΣΧΥΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ BLUE ANGEL
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΥΡΟΣ ΥΓΡΑΣΙΊΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(195 x 270 mm, 184 x 260
mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
cm; Oficio (216 x 340 mm);
Ταχυδρομικές κάρτες (JIS
μονή και διπλή); Εξάρτημα
αυτόματης εκτύπωσης
διπλής όψης: A4; B5; 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
mm; 197 x 273 mm); Oficio
(216 x 340 mm)
 Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x
356 mm
 Δίσκος 2, προαιρετικός
δίσκος 3: 100 x 148 έως 216
x 356 mm
 Χαρτί (απλό, EcoFFICIENT,
ελαφρύ, βαρύ, bond,
χρωματιστό,
προεκτυπωμένο, διάτρητο,
ανακυκλωμένο, σκληρό)
 Φάκελοι
 Ετικέτες
 Δίσκος 1: 60 έως 175 g/m²
 Δίσκος 2, προαιρετικός
δίσκος 3 550 φύλλων: 60
έως 120 g/m²
Τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240
VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
 Προδιαγραφές ENERGY
STAR®
 EPEAT® Silver
 CECP
Ναι, Blue Angel DE-UZ 205
15 έως 32,5°C
30 έως 70% σχετική υγρασία
 Προεγκατεστημένο δοχείο
μαύρου γραφίτη (απόδοση:
3.000 σελίδες)
 Οδηγός έναρξης χρήσης
 Φυλλάδιο υποστήριξης
 Οδηγός εγγύησης
 Φυλλάδιο κανονιστικών
πληροφοριών
 Καλώδιο τροφοδοσίας
Λειτουργικό σύστημα για
συστήματα-πελάτες με Windows
(32/64 bit): Win10, Win8.1, Win 8
Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise,
Win8 Enterprise N, Win7 Starter
Edition SP1, UPD Win7 Ultimate,
λειτουργικό σύστημα για φορητές
συσκευές: iOS, Android, Mac, Apple®
macOS Sierra v10.12, Apple® macOS
High Sierra v10.13, Apple® macOS
Mojave v10.14, ξεχωριστό
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
PCL6
Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό
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δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet,
θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης
στο Internet
Εγγύηση επισκευής >= για ένα έτος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εκτυπωτές (Έγχρωμης εκτύπωσης) (ΠΙΝΑΚΑΣ 5)
Ποσότητα 2
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Έως 27 σελ./λεπτό

ΤΑΧYΤΗΤΑ ΑΣΠΡOΜΑΥΡΗΣ
ΕΚΤYΠΩΣΗΣ (ISO, A4)
ΤΑΧYΤΗΤΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤYΠΩΣΗΣ
(ISO, A4)
ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡOΜΑΥΡΗΣ
ΣΕΛIΔΑΣ (A4, ΣΕ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
ΕΤΟΙΜOΤΗΤΑΣ)
ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ
ΣΕΛIΔΑΣ (A4, ΣΕ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΣΕΛIΔΑΣ (A4, ΣΕ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
ΕΤΟΙΜOΤΗΤΑΣ)
ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΣΕΛIΔΑΣ (A4, ΣΕ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΗ)
ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΗΝΙΑΙΟΣ, Α4)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΟΘΟΝΗ
ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έως 27 σελ./λεπτό
>=9 δευτερόλεπτα

>=10 δευτερόλεπτα

>=10 δευτερόλεπτα

>=12 δευτερόλεπτα

Λεπτές γραμμές (1200 x 1200 dpi)
Έως 50.000 σελίδες
1.200 MHz
PCL 6,PCL 5c, προσομοίωση
Postscript επιπέδου 3, PDF URF,
PWG Raster
Οθόνη αφής
 Δοχείο μαύρου γραφίτη
(2.400 σελίδες)
 Δοχείο μαύρου γραφίτη
(7.500 σελίδες)
 Δοχεία γραφίτη CMY (2.100
σελίδες)
 Δοχεία γραφίτη CMY (6.000
σελίδες)
 Apple AirPrint™
 Google Cloud Print™
 Εφαρμογές για φορητές
συσκευές
 Πιστοποίηση Mopria™
 Δυνατότητα ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
για εύκολη εκτύπωση
 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0
 1 θύρα host USB στο πίσω
μέρος
 Θύρα δικτύου
10/100/1000BASE-T
 Ενσωματωμένη λειτουργία
WiFi
 Έλεγχος ταυτότητας μέσω
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ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΚΗ
ΕΞΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ
(ΦΥΛΛΑ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΣΩΝ

ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

ΤΥΠΟΙ ΜΕΣΩΝ

ΒΑΡΟΣ ΜΕΣΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΙΣΧΥΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

WEP/, WPA/WPA2, WPA
Enterprise
 Κρυπτογράφηση μέσω AES,
TKIP, WPS, WiFi Direct
>=512 MB
Θήκη εξόδου 150 φύλλων
Προαιρετικός τρίτος δίσκος 550
φύλλων
 Δίσκος 1 >=50 φύλλων για
διάφορα μεγέθη χαρτιού
 Δίσκος εισόδου 2 >=250
φύλλων
Μέχρι 150 φύλλα
Αυτόματη (προεπιλογή)
 Δίσκος 1, Δίσκος 2: A4; A5;
A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
cm; Oficio (216 x 340 mm);
Ταχυδρομικές κάρτες (JIS
μονή και διπλή); Φάκελοι
(DL, C5, B5);
 Προαιρετικός δίσκος 3: A4;
A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
cm; Oficio (216 x 340 mm);
Ταχυδρομικές κάρτες (JIS
μονή και διπλή); Εξάρτημα
αυτόματης εκτύπωσης
διπλής όψης: A4; B5; 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260
mm; 197 x 273 mm); Oficio
(216 x 340 mm)
 Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x
356 mm
 Δίσκος 2, προαιρετικός
δίσκος 3: 100 x 148 έως 216
x 356 mm
 Χαρτί (απλό, EcoFFICIENT,
ελαφρύ, βαρύ, bond,
χρωματιστό,
προεκτυπωμένο, διάτρητο,
ανακυκλωμένο, σκληρό)
 Φάκελοι
 Ετικέτες
 Δίσκος 1: 60 έως 175 g/m²
 Δίσκος 2, 60 έως 163 g/m²
 Δίσκος 3: 60 έως 163 g/m²
 Εξάρτημα αυτόματος
διπλής όψης: 60 έως 163
g/m²
Τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240
VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
 Προδιαγραφές ENERGY
STAR®
 EPEAT® Silver
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ BLUE ANGEL
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΥΡΟΣ ΥΓΡΑΣΙΊΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

 CECP
Ναι, Blue Angel DE-UZ 205
15 έως 32,5°C
30 έως 70% σχετική υγρασία
 Προεγκατεστημένο δοχείο
μαύρου γραφίτη (απόδοση:
3.000 σελίδες)
 Προεγκατεστημένα δοχεία
γραφιτών CMY
 Οδηγός έναρξης χρήσης
 Φυλλάδιο υποστήριξης
 Οδηγός εγγύησης
 Φυλλάδιο κανονιστικών
πληροφοριών
 Καλώδιο τροφοδοσίας
Λειτουργικό σύστημα για
συστήματα-πελάτες με Windows
(32/64 bit): Win10, Win8.1, Win 8
Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise,
Win8 Enterprise N, Win7 Starter
Edition SP1, UPD Win7 Ultimate,
λειτουργικό σύστημα για φορητές
συσκευές: iOS, Android, Mac, Apple®
macOS Sierra v10.12, Apple® macOS
High Sierra v10.13, Apple® macOS
Mojave v10.14, ξεχωριστό
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
PCL6
Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό
δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet,
θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης
στο Internet
Εγγύηση επισκευής >= για ένα έτος.

Φορητό Ικρίωμα (RACK) μεταφοράς ενισχυτή/επεξεργαστή (Πίνακας 6)
Ποσότητα 1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Τύπος ικριώματος
4U, κατάλληλο για μεταφορά
περιφερειακών συσκευών
Διαστάσεις
235x545x570
Χρώμα
Μαύρο
Καπάκι
Μπρός-Πίσω
Μέγιστο φορτίο
10Kg
Βάρος
Χαμηλού βάρους κατά προσέγγιση
5kg
Ράγες στήριξης
ΝΑΙ
Μεταλλική λαβή μεταφοράς
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Έγχρωμο πολυμηχάνημα (Πίνακας 7)
Ποσότητα 2

Λειτουργίες
Ταχύτητα ασπρόμαυρης
εκτύπωσης
Εκτύπωση πρώτης σελίδας
(από κατάσταση ετοιμότητας):
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος,
Α4)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
χαρτιού:
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ποιότητα εκτύπωσης
(βέλτιστη):
Οθόνη
Ταχύτητα επεξεργαστή
Γλώσσες εκτύπωσης
Δοχεία μελανιού
Συνδεσιμότητα, βασική
Ελάχιστες απαιτήσεις
συστήματος
Συμβατά λειτουργικά
συστήματα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση
Κανονική λειτουργία: Έως 20
σελ./λεπτό
Ασπρόμαυρη: Σε 9 δευτερόλεπτα.

Μνήμη
Είσοδος χειρισμού χαρτιού
Έξοδος χειρισμού χαρτιού
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων:
Τύπος σαρωτή
Ανάλυση σάρωσης, οπτική:
Μορφή αρχείων σάρωσης:
Ταχύτητα αντιγραφής (normal)
Ανάλυση αντιγραφής
Αντίγραφα, μέγιστος αριθμός
Επίπεδο θορύβου
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ)
Μέγιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ)
Εγγύηση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εως 40,000 σελίδες.
2000
Laser
Optical: 600 x 600 dpi; Optical: 1200
x 1200 dpi
ΝΑΙ LCD έως 4 γραμμές
600 ΜΗz
PCL 6
1
1 High-speed USB 2.0 Device Port
200MB ελεύθερος χώρος στον
σκληρό δίσκο
Windows OS compatible with In-Box
Driver, Windows XP all 32/64-bit
editions, Windows Vista all 32/64-bit
editions, Windows 7 all 32/64-bit
editions, Windows 8/8.1 all 32/64-bit
editions (excluding RT OS for
Tablets),Windows 10 all 32/64-bit
editions (excluding RT OS for Tablets),
Windows OS compatible with
Universal Print Driver, Windows 7 all
32/64-bit editions, Windows 8/8.1 all
32/64-bit editions (excluding RT OS
for Tablets), Windows 10 all 32/64-bit
editions (excluding RT OS for Tablets),
Windows 8/8.1/10 RT, Other OS,
Linux
>=128MB
Δίσκος 1: 100 φύλλων, Δίσκος 2: 250
φύλλα
Δίσκος εξόδου 250 φύλλων
A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340,
8K, 16K
D-CIS
Έως 600 dpi
PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, MultiPage-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF
Ασπρόμαυρη: Έως 20
αντίγραφα/λεπτό
Έως 600x600 dpi
Έως 999 αντίγραφα
50 dB(A)
560 x 540 x 413 mm
960 x 1090 x 933 mm
1 έτος
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Εκτυπωτής 3D (Πίνακας 8)
Ποσότητα 2
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Τεχνολογία εκτύπωσης
FFF (Fused Filament Fabrication).
Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης
150 x 150 x 150 mm
Ανάλυση
100 - 400 microns
XY positioning precision
X/Y 12.5 micron
Z Positioning Precision
0.001 mm
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων .stl , XYZ Format (.3w), .3mf , .obj
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης
Max. 120 mm/s
Διάμετρος νήματος
1.75 mm
Διάμετρος ακροφυσίου
0.4 mm
Αριθμός ακροφυσίων
1
Επιφάνεια εκτύπωσης
Non-removable Metal
Συνδεσιμότητα, βασική
USB 2.0 Cable, Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Συμβατά λειτουργικά
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64 bits),
συστήματα
macOS 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 /
10.14
Τροφοδοσία
100V - 240V 12V/60W
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
390 x 335 x 360 mm
Εγγύηση
>=2 έτη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σαρωτής 3D (Πίνακας 9)
Ποσότητα 2 €

Tύπος
Διεπαφή
Οπτική Ανάλυση
Μέγιστη Ανάλυση
Εγγύηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
3D
USB
600x600 dpi
600x600 dpi
>=1 έτος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Router (Πίνακας 10)
Ποσότητα 1

Tύπος Γραμμής
WiFi performance
WiFi band
Wireless standards
Wireless data transfer rate
Συχνότητα λειτουργίας
Θύρες

Wireless security
Εγγύηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ADSL/VDSL
AC1900
Dual Band
802.11 ac
Dual Band (600Mbps + 1300Mbps)
2.4/5 GHz
1 xUSB 3.0/1 xUSB 2.0/3 xRJ45 10/100/1000(LAN)/1xRJ11/1xRJ45 10/100/1000 (WAN)
WEP (64-128bit)/WPA-PSK / WPA2PSK
>=1 έτος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Σαρωτής (Scanner) (Πίνακας 11)
Ποσότητα 2
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Αισθητήρας εικόνας
Αισθητήρας Χρώματος εικόνας
επαφής
Ανάλυση
50-600dpi
Ασπρόμαυρη
8-bit/pixel(εξωτερικό)
Χρώματος
24-bit/pixel(εξωτερικό)
Ταχύτητα σάρωσης(AC adapter)
1,0δευτερόλεπτα(200/300dpi),
Μονόχρωμη,ασπρόμαυρη,Χρώματος
(Χρώματος)
1,7δευτερόλεπτα(200 dpi),
2,5δευτερόλεπτα(300 dpi)
Ταχύτητα σάρωσης(USB powered)
2.0δευτερόλεπτα(200/300dpi),
Μονόχρωμη,ασπρόμαυρη,Χρώματος
(Χρώματος)
2.0δευτερόλεπτα(200
dpi),2.5δευτερόλεπτα(300 dpi)
Λειτουργία σάρωσης
Simplex
Παροχή ρεύματος
100-200VAC,50/60Hz
Παροχή ρεύματος(με καλώδιο
Τρόπος λειτουργίας:8W ή
τροφοδοσίας)
λιγότερο,κατάσταση Sleep:2W
ή λιγότερο,αναμονής
(εκτός)λειτουργίας:0,5W ή
λιγότερο
Παροχή ρεύματος(με usb καλώδιο)
Τρόπος λειτουργίας:5W ή
λιγότερο,κατάσταση Sleep 2W
ή λιγότερο,αναμονής (εκτός)
λειτουργίας:0,5W ή λιγότερο
Εγγύηση
>=2 έτη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Eφαρμογή μονταζ (Πίνακας 12)
Ποσότητα 1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Απαίτηση συστήματος
Μνήμη RAM >=8GB
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Λειτουργικό σύστημα για
συστήματα-πελάτες με
Windows (32/64 bit): Win10,
Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro,
Win8 Enterprise, Win8
Enterprise N, Win7 Starter
Edition SP1, UPD Win7
Ultimate, λειτουργικό
σύστημα για φορητές
συσκευές: iOS, Android, Mac,
Apple® macOS Sierra v10.12,
Apple® macOS High Sierra
v10.13, Apple® macOS Mojave
v10.14, ξεχωριστό πρόγραμμα
οδήγησης εκτυπωτή PCL6
ΝΑΙ
 Simultaneous Projects

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Motion Graphics Templates



Shared Projects



VR Editing



VR Rotate Sphere



VR Audio Editing



Effects



Video Titling & Graphics



Transitions



Regional Closed Caption
Standards



Labels



Lumetri Support



Type Tool



Libraries



Multiple Video Types



Direct Publishing



Multiple Formats Support

Εξωτερική μονάδα αποθήκευσης (Πίνακας 13)
Ποσότητα 1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Συνδεσιμότητα
Διαστάσεις
Απαιτούμενο λογισμικό

Ταχύτητα περιστροφής
Μνήμη cache
Ταχύτητα δεδομένων
Εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
>=2ΤΒ
USB 3.0
2,5’’
Microsoft Windows XP / Vista
/ 7 / 8, Mac OS X 10.6.5 ή
νεότερο
>=5400 rpm
8 ΜΒ
5 Gbps
>=1 έτη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Projector (Πίνακας 14)
Ποσότητα 1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Τεχνολογία Προβολής
DLP
Μέγεθος εικόνας
45.3 - 300 "
Απόσταση Προβολής
0.5 - 3.35 m
Χρώματος
24-bit/pixel(εξωτερικό)
Φυσική Ανάλυση (Native Resolution)
1920 x 1080
Μέγιστη Ανάλυση
1920 x 1080
Φωτεινότητα
3000 Ansi Lumens
Αντίθεση
25000 :1
Ισχύς Λάμπας
190 W
Μέγιστη Διάρκεια Ζωής Λάμπας
6500 hrs
Συνδεσιμότητα
Analog, Audio, HDMI, USB,
MHL
Επιπλέον Λειτουργίες
Short Throw
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Microsoft Windows XP / Vista
/ 7 / 8, Mac OS X 10.6.5 ή
νεότερο
Εγγύηση
>=1 έτος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

84

