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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32, παρ. 2περ. (γ) του ν. 4412/2016,
ώς έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό
σύστημα για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο
πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την
αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, CPV: 30213000-5 «Προσωπικοί
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εφτακοσίων δέκα
έξι χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι ευρώ (716.720,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Έχοντας υπόψη:
2. το v. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134).
3. το v. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
4. Το v. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167)
5. Το ν. 4727/2020 «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
6. το v. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, (Α΄ 147).
7. το v. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
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8. το v. 4250/2014 (A’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων
του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».
9. το v. 4172/2013 (A’ 167) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
10. το v. 4700/2020 (ΦΕΚ A’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική
απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
11. το v. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 120), όπως ισχύει.
12. Το v. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των Νόμων
4046/12,4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα τις παραγράφου Ζ : Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση της καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, όπως
ισχύει.
13. το v. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 10
του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και το άρθρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), όπως
ισχύει.
14. το v. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ
16. το v. 4624/2019 (A’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων».
17. το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).
18. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους –Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων», (Α΄119).
19. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄121).

Κυβέρνησης,

Υπουργών,

20. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», (Α΄123).
21. το π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64).
22. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 145).
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23. το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία» (Α΄ 34).
24. την υπ΄ αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υπουργό Επικρατείας», (Β΄2902).
25. την υπ’ αριθμ. 7959 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός
Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΥΟΔΔ 241).
26. την με αρ. πρωτ. 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β/1781/23.5.2017) απόφαση «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
27. την υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄
147)», (Β΄ 969).
28. την Υ.Α. 40.4/163/2013 (Β’ 401) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε
φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση
εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή
ΝΠΙΔ».
29. την με αρ. Π1/2380/12 (ΦΕΚ 3400/Β’) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
30. το με αριθμ. πρωτ. 29797 ΕΞ 2020/23-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007543622)
τεκμηριωμένο αίτημα της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 29088 ΕΞ 2020/16-102020 τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης για προμήθεια 255
μονάδων φορητών Η/Υ υψηλών επιδόσεων (LAPTOP. B) με προεγκατεστημένο
λειτουργικό σύστημα»
31. το με αριθμ. πρωτ. 29798 ΕΞ 2020/23-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007543552)
τεκμηριωμένο αίτημα της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 29089 ΕΞ 2020/16-102020 τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης για προμήθεια 595
μονάδων φορητών Η/Υ μεσαίων επιδόσεων (LAPTOP. Α) με προεγκατεστημένο
λειτουργικό σύστημα»
32. Την με αριθμ. πρωτ. 30570 ΕΞ 2020 02-11-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007574076 και
ΑΔΑ:6ΦΚΣ46ΜΤΛΠ-5ΒΞ) έγκριση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του
προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορά 1053/501/0000000, στον ΑΛΕ
3120301001 «Αγορές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού» του
οικονομικού έτους 2020 ύψους εφτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι
ευρώ (712.720,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..
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33.
Τις διατάξεις του 34ου άρθρου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεγχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, με τις οποίες
ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
λόγω του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση
της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του, και η ισχύς των οποίων διατάξεων
παρατάθηκε μέχρι την 31η.12.2020 δυνάμει του αρθρου 19 του ν. 4737/2020.
34.
Την υπ΄’ αριθμ. 2020C/ 108 I/01 ειδική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης
που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1867/01-04-2020
(ΑΔΑ: 9ΗΤΜΟΞΤΒ-ΜΛΔ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
35.
τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμοι, ΠΔ, ΥΑ) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει
του άρθρου 32, παρ. 2, περ. (γ) του ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κάθε
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα της αγοράς, δια της συλλογής σφραγισμένων
προσφορών, προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων και υψηλών
επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα για την κάλυψη των αναγκών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού
μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
CPV: 30213000-5 «Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές».
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα ζητούμενα είδη ανέρχεται στο ποσό των εφτακοσίων
δεκαέξι χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι ευρώ (716.720,00€), συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% ο οποίος αναλύεται ως εξής:


τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ
(479.570,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων επιδόσεων, με προεγκατεστημένο
λειτουργικό σύστημα (LAPTOPA)



διακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (237.150,00€),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
(LAPTOP Β)
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης γίνεται σταεπόμενα
κεφάλαι και πραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης.
Οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές είτε για ένα (1)
τμήμα, είτε και για τα δύο (2) τμήματα της παρούσας πρόσκλησηςκαθώς και για μέρος της
ζητούμενης, ανά τμήμα, ποσότητας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να
συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη, ανά τμήμα, ποσότητα.
Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση όπου οι προσφερόμενες ποσότητες είναι λιγότερες των
συνολικά ζητούμενων ποσοτήτων, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται
για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα ανά τμήμα, ενώ στον τελευταίο
μειοδότη (δηλαδή τον οικονομικό φορέα με την μεγαλύτερη τιμή κατακύρωσης) θα
ανατεθεί όση ποσότητα απαιτείται για την συμπληρωση της συνολικής απαιτούμενης
ποσότητας.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια
ειδών.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
10:00πμ στο κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Φραγκούδη 11 και Αλεξ.
Πάντου, Τ.Κ. 10183, Καλλιθέα, παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Τόπος Υποβολή Προσφοράς
Κεντρικό Πρωτόκολλο (1ος όροφος) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Φραγκούδη 11 και Αλεξ. Πάντου, Τ.Κ. 10183,
Καλλιθέα

Ημερομηνία Υποβολή
Προσφορών

Ημερομηνία
Αποσφράγισης
Προσφορών

Έως Δευτέρα
28 Δεκεμβρίου 2020
ώρα 14:30 μ.μ.

Τρίτη
29 Δεκεμβρίου 2020
Ώρα 10:00πμ

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 και τα
κάτωθι Παραρτήματα της παρούσας Πρόσκλησης, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο
μέρος της:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αντικείμενο της σύμβασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Όροι συμμετοχής – Διενέργειας Διαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Γενική και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

5

ΑΔΑ: ΩΚΛ446ΜΤΛΠ-ΗΟΡ

20PROC007890707 2020-12-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τεχνικές προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: Υπόδειγμα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 1.1: Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών,
μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα για την
κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 30213000-5 «Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές».
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο (2) τμήματα:
Τμήμα

Περιγραφή

Τιμή
Συνολικός
Μονάδος
Τεμάχια
Προϋπολογισμός
χωρίς
χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Συνολικός
Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ

1

Φορητοί Ηλεκτρονικοί 595
Υπολογιστές μεσαίων
επιδόσεων (LAPTOPA)
με προεγκατεστημένο
λειτουργικό σύστημα

650,00€

386.750,00€

92.820,00€

479.570,00€

2

Φορητοί Ηλεκτρονικοί 255
Υπολογιστές υψηλών
επιδόσεων (LAPTOP Β)
με προεγκατεστημένο
λειτουργικό σύστημα

750,00€

191.250,00€

45.900,00€

237.150,00€

Σύνολο:

578.000,00€

138.720,00€

716.720,00€

Οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές είτε για ένα (1)
τμήμα, είτε και για τα δύο (2) τμήματα της παρούσας πρόσκλησης καθώς και για μέρος της
ζητούμενης, ανά τμήμα, ποσότητας.
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της τιμής.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να
συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη, ανά τμήμα, ποσότητα.
Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση όπου οι προσφερόμενες ποσότητες είναι λιγότερες των
συνολικά ζητούμενων ποσοτήτων, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται
για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα ανά τμήμα, ενώ στον τελευταίο
μειοδότη (δηλαδή τον οικονομικό φορέα με την μεγαλύτερη τιμή κατακύρωσης) θα
ανατεθεί όση ποσότητα απαιτείται για την συμπληρωση της συνολικής απαιτούμενης
ποσότητας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα ζητούμενα είδη ανέρχεται στο ποσό των εφτακοσίων
δεκαέξι χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι ευρώ (716.720,00€), συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% ο οποίος αναλύεται ως εξής:


τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ
(479.570,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων επιδόσεων, με προεγκατεστημένο
λειτουργικό σύστημα (LAPTOPA)



διακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (237.150,00€),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
(LAPTOP Β)

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της,
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση
της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την οριστική παραλαβή των ζητούμενων ειδών.
Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.
Άρθρο 1.2: Είδος διαδικασίας - Τεκμηρίωση
Η σύμβαση θα ανατεθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 (γ) του ν. 4412/2016, λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης διασφάλισης δημόσιας υγείας, όπως αυτή τεκμηριώνεται παρακάτω:
Σύμφωνα με το Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19,
ο Νομός Αττικής βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες σε καθεστώς γενικού συναγερμού,
όπου μεταξύ των άλλων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν οι μετακινήσεις των πολιτών
επιτρέπονται μόνο με SMS ή ειδική βεβαίωση. Ειδικά δε για τις δημόσιες υπηρεσίες είναι
υποχρεωτική η τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό του προσωπικού, εφόσον συνάδει
προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκων σε ομάδα αυξημένου
κινδύνου.
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Παράλληλα, σύμφωνα με τις καθημερινές ανακοινώσεις των επίσημων αρχών τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα από COVID-19 ανέρχονται σε εκατοντάδες, ενώ ο αριθμός των
διασωλυνωμένων σε ΜΕΘ πολιτών, καθώς και ο αριθμός των νεκρών από τη νόσο COVID19 είναι επίσης υψηλός, γεγονός που επιβάλλει την εφαρμογή του μέτρου της
τηλεργασιαςστο σύνολο σχεδόν του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιώνγια λόγους
διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο από τον Μάρτιο έως Μάιο 2020, όπου εφαρμόστηκε για
πρώτη φορά στο δημόσιο τομέα το μέτρο της τηλεργασίας, αλλά και σήμερα που είναι σε
ισχύ το εν λόγω μέτρο, παρατηρούνται πολύ σημαντικά προβλήματα και δυσλειτουργίες,
καθώς μεγάλη μερίδα των υπηρετούντων στο Υπουργείο είτε δεν διαθέτουν καθόλου τον
απαραίτητο εξοπλισμό, είτε ο εξοπλισμός που διαθέτουνείναι απαρχαιωμένος ή πολύ
χαμηλότερων απαιτήσεων από αυτών που απαιτούνται για να μπορέσουν να εκτελέσουν
τις καθημερινές τους εργασίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Επισημαίνεται ότι η ανάγκη προμήθειας φορητών Η/Υ αφορά το σύνολο του προσωπικού
που υπηρετεί, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 1 και
2, όπως η πρώτη παράγραφος συμπληρώθηκε με το άρθρο 51 παρ. 3 του ν. 4635/2019 (
Α΄167), και με τη συμμετοχή του ΥΨΗΔ στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του έτους 2020,
έχει ενισχυθεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω το προσωπικό του Υπουργείου.
Προκειμένου να συνεχίσουν να υλοποιούνται οι επιχειρησιακοί στόχοι του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε οργανικής
μονάδας, υπό το καθεστώς της υποχρεωτικής τηλεργασίας στο μέγιστο δυνατό ποσοστό
του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό, απαιτείται ο άμεσος εκσυγχρονισμός και η
ανάλογη ενίσχυση όλου του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό με σύγχρονο και υψηλών
προδιαγραφών τερματικό πληροφοριακό εξοπλισμό.
Επιπλέον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη ήδη στις 20 Νοεμβρίου 2020 σε
προκήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.
4412/2016, για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία όμως απέβη
άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά και το καθεστώς του γενικού συναγερμού στο
οποίο βρίσκεται σήμερα η Αττική, τον πολύ υψηλό αριθμό των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων COVID-19, των διασωλυνομένων πολιτών σε ΜΕΘ αλλά και των θανόντων από
την νόσο, τεκμηριώνεται κατεπείγουσα ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας που
καθιστά αδύνατη την τήρηση από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής των γενικών αλλά και
των συνμημένων προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές και κλειστές διαδικασίες του
ν. 4412/2016.
Άρθρο 1.3: Χρηματοδότηση
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Φορέας και η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα 1053/501/0000000 του ΑΛΕ 3120301001
«Αγορές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού» του οικονομικού έτους
2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30570 ΕΞ 2020 02/11/2020 (ΑΔΑΜ20REQ007574076 και
ΑΔΑ:6ΦΚΣ46ΜΤΛΠ-5ΒΞ) έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εφτακοσίων δέκα έξι
χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι ευρώ 716.720,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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Άρθρο 1.4: Δημοσιότητα

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 21-12-2020. Επιπλέον αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στο www.mindigital.gr και www.gsis.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 2.1: Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
Άρθρο 2.2: Κατάρτιση και Υποβολή Προσφοράς
2.2.1. Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Οι προσφορέςυποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς της
αγοράςστο Κεντρικό Πρωτόκολλο (1ος όροφος) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Φραγκούδη 11 και Αλεξ. Πάντου, Τ.Κ. 10183, Καλλιθέα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε σφραγισμένο
φάκελο, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

•

Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

•

Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής

•

Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης
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•
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής της
προσφοράς.
•
Τη σημείωση: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της
συγκεκριμένης διαδικασίας διαπραγμάτευσης».
Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως ακολούθως περιγράφεται.
Τα έντυπα δικαιολογητικά και στοιχεία θα κατατεθούν σε ένα αντίτυπο.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντος οικονομικού φορέα.
2.2.2 Περιεχόμενα προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση,
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που δύνανται να
αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα (Ελληνικό Γλωσσάριο Πληροφορικής Ε.Π.Υ.). Αν
αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική. Τα
εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την Προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική
γλώσσα.Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει με την προσφορά του τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Οι σφραγισμένοι υποφάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα πρέπει επίσης να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2.2.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή του προσφέροντα στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης, που προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής της προσφορας του
υποψηφίου, περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμούτο Τυποποιημένο ¨Εντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 προς
απόδειξη α) της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού περιγράφονται στις παρ. 1, 2 και 4β
του άρθρυ 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, ως ισχύει και β) ότι πληροί τα κριτήρια
επιλογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη της ΕΑΑΔΗΣΥ στο
www.eaadhsy.gr και του ΕΣΗΔΗΣ στο www.promitheus.gov.gr και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας πρόσκλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεταιβάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α΄ της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
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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 είναι δυνατό να φέρειμόνο την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,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 πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.2.2Περιεχόμενα (υπο)φακέλου«Τεχνική Προσφορά»
Η Τεχνική Προσφοράθα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης και
συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
Η Τεχνική Προσφορά μονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από τονόμιμο
εκπρόσωπο του οικονομικου φορέα.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει επίσης να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην
τεχνική τους προσφορά σχετικά με τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν.
i)

Στην περίπτωση που ο προσφέρων, κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει
να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

ii)

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική
τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική
μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και
υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην
οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης.
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν επίσης το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν.
Στην Τεχνική Προσφορά, με ποινή απόρριψης, δε θα γίνεται αναφορά σε οικονομικά
μεγέθη - στοιχεία, τα οποία αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς, λόγω του μεγάλου όγκου, δεν
δύνανται να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
προσκομίζονται σε
σφραγισμένη συσκευασία, με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» καθώς
επίσης πρέπει να αναγράφονται και όλα τα στοιχεία του κυρίως φακέλου.
2.2.2.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Η Οικονομική Προσφοράτων υποψηφίων οικονομικών φορέωνθα συνταχθεί σύμφωνα με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και θα αφορά σε τιμή ανά μονάδα (χωρίς
ΦΠΑ) αλλά και σε συνολική τιμή για το σύνολο των προσερόμενων ποσοτήτων (χωρίς
ΦΠΑ).
Η τιμή των προσφερόμων αγαθών δίνεται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ
τρίτων κρατήσεων και κάθεάλλης δαπάνης για παράδοση των ειδών στον τόπο που ορίζεται
στην παρούσα πρόσκληση.
Η Οικονομική προσφορά δε θα πρέπει να ξεπερνά την συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη.
Άρθρο 2.3: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από το
αρμόδιοσυλλογικό όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης τωναποτελεσμάτων το οποίο
έχει συγκροτηθεί προς το σκοπό αυτό με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέραμετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και
ώρα 10:00πμ.
Οι προσφέροντες/συμμετέχοντες μπορούν να θα λάβουν γνώση του περιεγχομένου των
προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων κατόπιν ραντεβού με την αναθέτουσα αρχή
προκειμένου να αποφευχθούν συνθήκες συνωστισμού.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ενιαία σε ένα στάδιο σε κλειστή συνεδρίαση της
επιτροπής διενέργεια και αξιολόγησης ως εξής:





Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θα αποσφραγιστούν και θα
μονογραφούν οι κυρίως φάκελοι καθώς καιοι (υπο)φάκέλοι «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και τωνυποφάκελοι «Τεχνική Προσφορά».
Η επιτροπή καταχωρεί όσους υπεβαλαν προσφορά καθώς και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.
Στη συνέχεια αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων οι οποίοι
δεν έχουν απορριφθεί κατά το στάδιο των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Τέλος μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και
των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών

12

ΑΔΑ: ΩΚΛ446ΜΤΛΠ-ΗΟΡ

20PROC007890707 2020-12-21

προσφορών των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί κατά την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια
συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό με τη σειρά κατάταξης των μειοδοτών το οποίο
υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τον υποφήφιο οικονομικό φορέα να συμπληρώσει ή
να διευκρινίσει τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσει το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
Εάν η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις ζητούμενες υπηρεσίες, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορεά να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που
προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω επικυρώνονται με μία απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια σε όλους τους
συμμετέχοντες, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών.
Άρθρο2.4: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου –
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση
σύμφωναστον/ους προσφέροντα/ες, όπου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον/ους καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα κάτωθι έγγραφα. τα οποία
αποσφραγίζοτναι και ελέγχονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν.
4412/2016.
Πιο συγκεκριμένα υποβάλλονται τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)ως
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που περιγράφονται στα άρθρα 73
και 74 του ν. 4412/2016, ειδικότερα ότι:
α) δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
λόγους αποκλεισμού α έως και στ, της παρ. 1, του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147
Α΄/2016). Ήτοι, 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. 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
στο ως άνω εδ. α).
β) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) με αναφορά σε όλουςτους φορείς στους οποίους
13

ΑΔΑ: ΩΚΛ446ΜΤΛΠ-ΗΟΡ

20PROC007890707 2020-12-21

καταβάλλονται εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Ήτοι, 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.
γ)είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.Ήτοι, 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.
δ) δεν 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. Ήτοι, 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 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.
ε) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.Ήτοι, πιστοποιητικά που εκδίδονται 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 έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
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 στα εδ. α) έως ε), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
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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.

στ) είναι εγγεγραμμένος, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του,
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ, του Προσαρτήματος Α΄, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147 Α΄/2016) ή ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
Ήτοι, πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. 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.
2) τα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που
έχουνδικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον οικονομικό φορέα. Από
τανομιμοποιητικά έγγραφα πρέπει να προκύπτουν τα ονόματα όλων των μελών του ΔΣτης
εταιρείας. 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 νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε
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.
Σε περίπτωση Ενωσης Οικονομικών Φορέων όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας COVID19, δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών προσκομίζεται
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν.
4635/2019 (Α' 167),προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να
συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον
επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη
διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως
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προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 2.5: Κατακύρωση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα του ελέγχου του ανωτέρω σταδίου επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με αντίγραφο
του πρακτικού της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.Η εν λόγω
απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα
με το άρθρο 360 του ν 4412/2016. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 360 του ν.4412/2016.
΄Αρθρο2.6: Προσυμβατικός Έλεγχος
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και
πριν τη σύναψη σύμβασης τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αποσταλλούν στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας.
Άρθρο 2.7: Σύναψη Σύμβασης
Μετά τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν για την υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
3.1.1.της παρούσας. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Άρθρο 2.8: Λόγοι απόρριψης προσφοράς–Ματαίωση της Διαδικασίας
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της
προσφοράς την απορρίπτει σε περίπτωση που:
α) δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω
β) 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 το άρθρο 3
του Κεφαλαίου 2 της παρούσης πρόσκλησης,
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
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) είναι εναλλακτική προσφορά
ε) είναι υπό αίρεση,
στ) θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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ζ) παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης.
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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 3.1: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και εγγύηση καλής λειτουργίας
3.1.1. 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 παρ. 4 του άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο
με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της παρούσας πρόσκλησης.
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 το άρθρο 3.8 της παρούσας 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 της 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.
3.1.2. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση
καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης του
οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής αυτών για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
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Η εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο
με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠαράρτημαIII της παρούσας πρόσκλησης.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την αποκατάσταση
των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία
των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας
καταπίπτει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής λειτουργίας
επιστρέφεται μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου του εξοπλισμού, ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Άρθρο 3.2: Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών που αποτελούν
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 3.3: Χρόνος Παράδοσης Υλικών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με το κάτωθι χρονοδιάγραμμα:


Τουλάχιστον το τριάντα επί τοις εκατό (30%) της ποσότητας που του έχει
κατακυρωθεί θα παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.



Το επόμενο πενήντα επί τοις εκατό (50%) της ποσότητας που του έχει κατακυρωθεί
θα παραδοθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.



Το υπόλοιπο είκοσι επί τοις εκατό (20%) της ποσότητας που του έχει κατακυρωθεί
θα παραδοθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος μπορεί να παραδόσει ποσότητα μεγαλύτερη από τα
ανωτέρω ποσοστά, εντός του ώς ανω χρονοδιαγράμματος, ή/και το σύνολο της ποσότητας
που του έχει κατακυρωθεί εντός δέκα (10) ημέρων από την υπογραφή της σύμβασης.
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.
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.
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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 πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 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.
Άρθρο 3.4: Παραλαβή Υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
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 και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός
έλεγχος περιλαμβάνει μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία σύμφωνα με τις
τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής 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 αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
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’ έφεση 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.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
 η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται μόλις ολοκληρωθεί η
εκάστοτε τμηματική παράδοση των υλικών και πραγματοποιηθούν όλοι οι
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απαραίτητοι έλεγχοι όπως αυτοί καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας
διακήρυξης
 η οριστική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριάντα
(30) ημερών από την προσωρινή παραλαβή τους
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 καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.
Τα υλικά θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στον τόπο που θα του υποδείξει η αναθέτουσα
αρχή, και πιο συγκεκριμένα είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα), είτε στην Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο).
Άρθρο 3.5: Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο εκατό τοις εκατό (100%) της
συμβατικής αξίας μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή των υλικών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται
με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
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β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Άρθρο 3.6: Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
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.
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.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 3.7 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Ο ανάδοχος οφείλει να εγγυάται την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή τους,
σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές
και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό
αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης
του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον
τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
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Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης
λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης
λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις
της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
Άρθρο 3.8 Τροποποίηση σύμβασης
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 της Επιτροπής της περ. β της παρ.
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι
περιπτώσεις αλλαγής εργοστασίου κατασκευής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του
οικονομικού φορέα, αλλαγής χρόνων παράδοσης κατόπιν αιτήματος είτε του οικονομικού
φορέα, είτε της αναθέτουσας αρχής, ως και του χρονοδιαγράμματος και του ύψους
ελάχιστης τμηματικής παράδοσης, κατόπιν αιτήματος είτε του οικονομικού φορέα, είτε της
αναθέτουσας αρχής, ως περιπτώσεις τροποποίησης της παρούσας σύμβασης, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία ανάθεσης
Άρθρο 3.9 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.
Άρθρο 3.10 Κύρηξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις
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, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 3.6 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί
τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 3.11: Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
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.
Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον των ανωτέρω περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις
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υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή
και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από
την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί
προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία
του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 3.12: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν, σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς
προηγούμενη γραπτή πλήρως αιτιολογημένη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Το
αίτημα για εκχώρηση/μεταβίβαση της Σύμβασης συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό
λόγο και θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο. Θα πρέπει να υφίσταται νόμιμη αιτία
που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου από συγκεκριμένο τρίτο όπως λ.χ.
συγχώνευση με απορρόφηση.
Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που
απορρέουν από τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 3.13: 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.

Άρθρο 3.14: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία
Η παρούσα πρόσκληση και η Σύμβαση που θα υπογραφεί από την Κατακύρωση της
Διαπραγμάτευσης διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών
που δημιουργούνται από τη Σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια
Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές μεσαίων επιδόσεων (LAPTOPA) με
προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος
πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει
να
τεκμηριώνονται
με
αντίστοιχες
υποχρεωτικές
παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά:
prospectus, manuals κλπ) στην ελληνική ή στην
αγγλική γλώσσα, τα οποία θα συνυποβάλλονται με
την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα
από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται
σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με
παραπομπή
σε
σχετικές
βεβαιώσεις
της
κατασκευάστριας εταιρίας.

ΝΑΙ

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ πρέπει να είναι
καινούριος, αμεταχείριστος και σύγχρονης τεχνολογίας με
ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί
στην αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικατάστασης/απόσυρσης του. Η τεχνική προσφορά θα
πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της
σύνθεσης
του
προσφερόμενου
φορητού
Η/Υ
(μητρική, επεξεργαστής, σκληρός δίσκος, μνήμες,
κάρτα γραφικών, σύνολο θυρών κλπ), με αναφορά
στις εμπορικές ονομασίες των επιμέρους στοιχείων
αυτού.

ΝΑΙ

Β2. Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ πρέπει να είναι
κατάλληλος για χρήση εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου,
περιήγησης διαδικτύου και ειδικών εφαρμογών που
απαιτούν επεξεργαστική ισχύ και μνήμη (π.χ.διαχείριση
λογιστηρίου,
διαχείριση
προϋπολογισμών,
διαχείριση
προσωπικού, διαχείρισης έργων, χρήση απαιτητικών
συστημάτων
διαχείρισης
υποδομών,
διαχείρισης
αναφορών).

ΝΑΙ

B3. Επεξεργαστής 64bit με επίδοση CPU PassMark στο
http://www.cpubenchmark.net
τουλάχιστον
4000
(LowMarginError). Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο.
Η επίδοση CPUPassMark του επεξεργαστή θα
εξεταστεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και
κατά τη διαδικασία παραλαβής (Γ4), ελέγχοντας αν αυτή
υπερκαλύπτει το ζητούμενο όριο.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

B4. Η μητρική να διαθέτει UEFIbios. Να αναφερθεί ο τύπος
της και το chipset της.

ΝΑΙ

B5. Εγκατεστημένη μνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη σε
ένα (1) DIMM

≥ 8 GΒ

Β6. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM τύπου DDR4 ή
νεότερη.

≥ 32 GB

≥ 15

Β8. Διάσταση οθόνης φορητού Η/Υ (inch).
Β9. Ενσωματωμένη Κάρτα γραφικών με
επίδοση GPU
PassMark http://www.videocardbenchmark.net τουλάχιστον
1800. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.
Η επίδοση GPUPassMark της κάρτας γραφικών θα
εξεταστεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και
κατά τη διαδικασία παραλαβής (Γ4), ελέγχοντας αν αυτή
υπερκαλύπτει το ζητούμενο όριο.
Β10. Μέγιστη Υποστηριζόμενη Ανάλυση Υποσυστήματος
Γραφικών
Β11. Οπτικό μέσο (Μονάδα Ανάγνωσης/ Εγγραφής)
DVD±RW Doublelayer ενσωματωμένο ή εξωτερική συσκευή
(στην περίπτωση αυτή να αναφερθεί ο τρόπος σύνδεσης με
τον φορητό Η/Υ).
Β12. Συνολικός αριθμός θυρών USB 2.0, 3.0 ή νεότερο.
Αναλυτική περιγραφή

ΝΑΙ

≥1920x1080
(FHD)

ΟΧΙ

≥4

B13. Ελάχιστος αριθμός θυρών USB Type C 3.2 Gen 1 με
δυνατότητα φόρτισης του φορητού και δυνατότητα εξόδου
DisplayPort ή νεότερο

1

B14. Ενσωματωμένος Αναγνώστης Καρτών πολυμέσων. Να
περιγραφούν οι υποστηριζόμενοι τύπου καρτών.

ΝΑΙ

Δακτυλικού

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

≥240GB

Β7. Σκληρός δίσκος τεχνολογίας SSD

Β15.
Αναγνώστης
(touchFingerprintreader)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αποτυπώματος

Β16. Να προσφερθεί με τουλάχιστον μια έξοδο Οπτικής
Απεικόνισης
(Ι/Ο Ports) τύπου DVI, HDMI, VGA,
DisplayPort και να υποστηρίζετε η
δυνατότητα και
δεύτερης εξόδου. Να γίνει αναλυτική περιγραφή της.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Β17. Kάρτα δικτύου 100/1000 ή ταχύτερη, με δυνατότητα
Networkboot (PXE).

ΝΑΙ

Β18.
Ασύρματη
κάρτα
δικτύωσης
(Wi-Fi802.11ax).
Αναλυτική περιγραφή υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων

ΝΑΙ
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Β19.
Δυνατότητα
ασύρματης
Bluetoothver. 5 ή ανώτερη

επικοινωνίας

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
μέσω

NAI

Β20. Κύκλωμα ήχου με ενσωματωμένα ηχεία (να
αναφερθούν
κανάλια
ήχου)
και
υποδοχές
Micin/Headphoneout ή Combo.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Να υποστηρίζεται ενσωματωμένο μικρόφωνο. Αναλυτική
περιγραφή
Β21. HDWebΚάμερα.Να αναφερθεί η ανάλυσή της
Β22. Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ πρέπει να συνοδεύεται
από τα απαραίτητα καλώδια : δικτύου (μήκους τουλάχιστον
3m) και όλων των οπτικών συνδέσεων (DVI, HDMI,
DisplayPort, VGA) για εξωτερικές οθόνες που υποστηρίζει ο
προσφερόμενος φορητός Η/Υ.
Β23. Το προσφερόμενο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο του
φορητού Η/Υ να είναι πλήρες, με αριθμητικό πληκτρολόγιο,
ανθεκτικό στα υγρά, φωτιζόμενο, συμβατό με το πρότυπο
ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών,
τύπου QWERTY.
Β24. Να προσφερθεί ποντίκι του ίδιου κατασκευαστή, τύπου
Optical ή τύπου laser, τουλάχιστον 2 πλήκτρων με τροχό,
κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες και να φέρει
σήμανση CE.
Β25. Η μπαταρία του προσφερόμενου φορητού Η/Υ να είναι
τύπου λιθίου και να διαρκεί τουλάχιστον (ώρες) :
Β26. Να αναφερθεί ο μέγιστος κύκλος ζωής της μπαταρίας,
σε φορτίσεις/αποφορτίσεις, που δεν μπορεί να είναι
λιγότερες των τριακοσίων και στην οικονομική προσφορά
το κόστος της (ως μεμονωμένη μονάδα) με το οποίο ο
προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα προμηθεύει την Υπηρεσία
σε περίπτωση που του ζητηθεί, κατά την διάρκεια της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας της μπαταρίας ενός
έτους.
Β27.
Βάρος
του
προσφερόμενου
φορητού
Η/Υ
συμπεριλαμβανομένης της προσφερόμενης μπαταρίας(Kgr)
:
Β28. Τροφοδοτικό φορητού Η/Υ, ικανό να υποστηρίζει την
προσφερόμενη
σύνθεση
,
χαμηλής
κατανάλωσης.
Αναλυτική περιγραφή.
Β29. Να προσφερθεί για κάθε φορητό Η/Υ η ανάλογη
τσάντα μεταφοράς του.
Β30. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥9

ΝΑΙ

< 1,95

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Professional GR 64bit ή νεότερο.
Β31. O φορητός H/Y να φέρει σήμανση CE.
Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί και η σχετική
δήλωση συμμόρφωσης.

ΝΑΙ

B32. Πιστοποίηση:



σύμφωνα με την Οδηγία RoHS.
Περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης (Energy Star
ή TUV Energy Efficiency ή αντίστοιχο) .
 Περιβαλλοντικό EPEAT Silver ή TUV GreenMark ή
αντίστοιχο).
 TCO CertifiedGeneration 8, Notebook
 MIL-STD 810G
Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί και η σχετική
δήλωση συμμόρφωσης και τα σχετικά πιστοποιητικά.

ΝΑΙ

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Γ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα
πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001
και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS ή ΙSO14001.

NAI

Όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά να υποβληθούν με
την τεχνική προσφορά.
Γ2. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού
και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
[ΑΗΗΕ,
WasteElectricalandElectronicEquipment
(WEEE)],(Ν.
2939/2001,
ΚΥΑ
23615/651/Ε.103,
(ΦΕΚ
1184/Β/09.05.2014) όπως ισχύουν) και να καταθέσει με
την τεχνική προσφορά του τη σχετική βεβαίωση. Στην
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο
ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας
(διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΗΗΕ), τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος
είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και καταθέτει τη σχετική
βεβαίωση του παραγωγού των ΗΗΕ.

ΝΑΙ

Γ3. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν στην Υπηρεσία
έτοιμα προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της
Υπηρεσίας μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και
τη διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και καλώδια
συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, όποια άλλα βοηθητικά
προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς και τις
απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος.

ΝΑΙ

Γ4. Κατά την παραλαβή η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε
τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 10%
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από
δύο) της παραδοθείσας ποσότητας: α) μακροσκοπικά την
τήρηση της παραγράφου Β5 έως Β29,

ΝΑΙ

28

ΑΔΑ: ΩΚΛ446ΜΤΛΠ-ΗΟΡ

20PROC007890707 2020-12-21

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

β) με πρακτική δοκιμασία την τήρηση των τεχνικών
προδιαγραφών σύμφωνα με τη διακήρυξη και την τεχνική
προσφορά του αναδόχου (π.χ. έλεγχος χαρακτηριστικών
της προσφοράς μέσω ΒIOS (CPU(Β3), Motherboard(Β4),
RAM (B5), SSD (B7), έναρξη και λειτουργία του
λειτουργικού συστήματος (B30)).
Γ5. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για
τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας
περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης,
επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών
δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης
εξαρτημάτων,
τα
εξαρτήματα,
τις
εργασίες,
την
παραλαβή/παράδοση από/στο το χώρο της Υπηρεσίας. Οι
υπηρεσίες εγγύησης θα είναι σύμφωνες με τον Πίνακα
«Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσιών».

ΝΑΙ

H αναφερόμενη εγγύηση θα προσφέρεται από τον
κατασκευαστή του Η/Υ. Να αποδεικνύεται από κωδικό και
επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.
Γ6. Ο προμηθευτής πρέπει μαζί με την τεχνική προσφορά
να υποβάλει κατάλογο αντιπροσώπου- συνεργατών και να
δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της
εταιρείας.
Γ7. Ο προμηθευτής κατά την παροχή υπηρεσιών εγγύησης,
επισκευής και τεχνικής υποστήριξης του ως άνω εξοπλισμού
πληροφορικής δεν θα πρέπει απομακρύνει τους φορητούς
Η/Υ από τον χώρο εργασίας για λόγους ασφαλείας, χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε
πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους,
ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κ.λ.π.
κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του ν.
4412/2016 νοούνται και τα «ισοδύναμα».

Τμήμα 2: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές υψηλών επιδόσεων (LAPTOP Β) με
προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος
πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει
να
τεκμηριώνονται
με
αντίστοιχες
υποχρεωτικές
παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά:

ΝΑΙ
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prospectus, manuals κλπ) στην ελληνική ή στην
αγγλική γλώσσα, τα οποία θα συνυποβάλλονται με
την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα
από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται
σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με
παραπομπή
σε
σχετικές
βεβαιώσεις
της
κατασκευάστριας εταιρίας.
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ πρέπει να είναι
καινούριος, αμεταχείριστος και σύγχρονης τεχνολογίας με
ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί
στην αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικατάστασης/απόσυρσης του. Η τεχνική προσφορά θα
πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της
σύνθεσης
του
προσφερόμενου
φορητού
Η/Υ
(μητρική, επεξεργαστής, σκληρός δίσκος, μνήμες,
κάρτα γραφικών, σύνολο θυρών κλπ), με αναφορά
στις εμπορικές ονομασίες των επιμέρους στοιχείων
αυτού.

ΝΑΙ

Β2. Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ πρέπει να είναι
κατάλληλος για χρήση εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου,
περιήγησης διαδικτύου και ειδικών εφαρμογών που
απαιτούν επεξεργαστική ισχύ και μνήμη (π.χ.διαχείριση
λογιστηρίου,
διαχείριση
προϋπολογισμών,
διαχείριση
προσωπικού, διαχείρισης έργων, χρήση απαιτητικών
συστημάτων
διαχείρισης
υποδομών,
διαχείρισης
αναφορών).

ΝΑΙ

B3. Επεξεργαστής 64bit με επίδοση CPU PassMark στο
http://www.cpubenchmark.net
τουλάχιστον
6400
(LowMarginError). Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο.
Η επίδοση CPUPassMark του επεξεργαστή θα
εξεταστεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και
κατά τη διαδικασία παραλαβής (Γ4), ελέγχοντας αν αυτή
υπερκαλύπτει το ζητούμενο όριο.

ΝΑΙ

B4. Η μητρική να διαθέτει UEFIbios. Να αναφερθεί ο τύπος
της και το chipset της.

ΝΑΙ

B5. Εγκατεστημένη μνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη

≥ 8 GΒ

Β6. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM τύπου DDR4 ή
νεότερη.

≥ 32 GB

Β7. Σκληρός δίσκος τεχνολογίας PCIeNVMe M.2 SSD / SSD
ή ανώτερης

≥512GB

Β8. Διάσταση οθόνης φορητού Η/Υ (inch).

≥ 15
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Β9. Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με
επίδοση GPU
PassMark http://www.videocardbenchmark.net τουλάχιστον
1800. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.
Η επίδοση GPUPassMark της κάρτας γραφικών θα
εξεταστεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και
κατά τη διαδικασία παραλαβής (Γ4), ελέγχοντας αν αυτή
υπερκαλύπτει το ζητούμενο όριο.
Β10. Μέγιστη Υποστηριζόμενη Ανάλυση Υποσυστήματος
Γραφικών και επιθυμητή Ανάλυση οθόνης
Β11. Οπτικό μέσο (Μονάδα Ανάγνωσης/ Εγγραφής)
DVD±RW Doublelayer ενσωματωμένο ή εξωτερική συσκευή
(στην περίπτωση αυτή να αναφερθεί ο τρόπος σύνδεσης με
τον φορητό Η/Υ).
Β12. Συνολικός αριθμός θυρών USB 2.0,3.0 και 3.1 ή
νεότερο. Αναλυτική περιγραφή

≥1920x1080
(FHD)

ΟΧΙ

≥4

1

B14. Ενσωματωμένος Αναγνώστης Καρτών πολυμέσων. Να
περιγραφούν οι υποστηριζόμενοι τύπου καρτών.

ΝΑΙ

Δακτυλικού

Αποτυπώματος

Β16. Να προσφερθεί με τουλάχιστον μια ενσωματωμένη
έξοδο Οπτικής Απεικόνισης (Ι/Ο Ports) τύπου DVI, HDMI,
VGA, DisplayPort και να υποστηρίζετε και δεύτερη έξοδο για
την οποία να προσφερθεί ο κατάλληλος προσαρμογέας. Να
γίνει αναλυτική περιγραφή της.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Β17. Kάρτα δικτύου 100/1000 ή ταχύτερη, με δυνατότητα
Networkboot (PXE)

ΝΑΙ

Β18. Ασύρματη κάρτα δικτύωσης (Wi-Fi 802.11ax).
Αναλυτική περιγραφή υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων

ΝΑΙ

Β19.
Δυνατότητα
ασύρματης
Bluetoothver. 5 ή ανώτερη

μέσω

ΝΑΙ

Β20. Κύκλωμα ήχου με ενσωματωμένα ηχεία (να
αναφερθούν
κανάλια
ήχου)
και
υποδοχές
Micin/Headphoneout ή Combo.

ΝΑΙ

επικοινωνίας

Να υποστηρίζεται ενσωματωμένο μικρόφωνο.
περιγραφή

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

B13. Ελάχιστος αριθμός θυρών USB Type C 3.2 Gen 1 με
δυνατότητα φόρτισης του φορητού και δυνατότητα εξόδου
DisplayPort ή νεότερο

Β15.
Αναγνώστης
(touchFingerprintreader)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναλυτική

Β21. HDWeb Κάμερα. Να αναφερθεί η ανάλυσή της

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
Β22. Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ πρέπει να συνοδεύεται
από τα απαραίτητα καλώδια δικτύου (μήκους τουλάχιστον
3m) και ρεύματος.
Β23. Το προσφερόμενο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο του
φορητού Η/Υ να είναι πλήρες, με αριθμητικό πληκτρολόγιο,
ανθεκτικό στα υγρά, φωτιζόμενο, συμβατό με το πρότυπο
ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών,
τύπου QWERTY..
Β24. Να προσφερθεί ποντίκι του ίδιου κατασκευαστή, τύπου
Optical ή τύπου laser, τουλάχιστον 2 πλήκτρων με τροχό,
κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες και να φέρει
σήμανση CE.
Β25. Η μπαταρία του προσφερόμενου φορητού Η/Υ να είναι
τύπου λιθίου και να διαρκεί (ώρες) :
Β26. Να αναφερθεί ο μέγιστος κύκλος ζωής της μπαταρίας,
σε φορτίσεις/αποφορτίσεις, που δεν μπορεί να είναι
λιγότερες των τριακοσίων και στην οικονομική προσφορά
το κόστος της (ως μεμονωμένη μονάδα) με το οποίο ο
προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα προμηθεύει την Υπηρεσία
σε περίπτωση που του ζητηθεί, κατά την διάρκεια της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας της μπαταρίας ενός
έτους.
Β27.
Βάρος
του
προσφερόμενου
φορητού
Η/Υ
συμπεριλαμβανομένης της προσφερόμενης μπαταρίας(Kgr)
:
Β28. Τροφοδοτικό φορητού Η/Υ, ικανό να υποστηρίζει την
προσφερόμενη
σύνθεση
,
χαμηλής
κατανάλωσης.
Αναλυτική περιγραφή.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥9

ΝΑΙ

≤ 1,95

ΝΑΙ

Β29. Να προσφερθεί για κάθε φορητό Η/Υ η ανάλογη
τσάντα μεταφοράς του.

ΝΑΙ

Β30. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10
Professional GR 64bit ή νεότερο.

ΝΑΙ

Β31. O φορητός H/Y να φέρει σήμανση CE.
Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί και η σχετική
δήλωση συμμόρφωσης.

ΝΑΙ

B32. Πιστοποίηση:





σύμφωνα με την Οδηγία RoHS.
Περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης (Energy Star
ή TUV Energy Efficiency ή αντίστοιχο) .
Περιβαλλοντικό EPEAT silver ή TUV GreenMark ή
αντίστοιχο).
TCO CertifiedGeneration 8, Notebook

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 MIL-STD 810G
Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί και η σχετική
δήλωση συμμόρφωσης και τα σχετικά πιστοποιητικά.
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Γ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα
πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001
και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS ή ΙSO14001.

NAI

Όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά να υποβληθούν με
την τεχνική προσφορά.
Γ2. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού
και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
[ΑΗΗΕ,
WasteElectricalandElectronicEquipment
(WEEE)],(Ν.
2939/2001, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, Οδηγία 2002/96/EC)
και να καταθέσει με την τεχνική προσφορά του τη σχετική
βεβαίωση. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι
εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά
είναι διανομέας (διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΗΗΕ), τότε στην τεχνική του προσφορά
δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και καταθέτει τη
σχετική βεβαίωση του παραγωγού των ΗΗΕ.

ΝΑΙ

Γ3. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν στην Υπηρεσία
έτοιμα προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της
Υπηρεσίας μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και
τη διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και καλώδια
συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, όποια άλλα βοηθητικά
προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς και τις
απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος.

ΝΑΙ

Γ4. Κατά την παραλαβή η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε
τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 10%
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από
δύο) της παραδοθείσας ποσότητας: α) μακροσκοπικά την
τήρηση της παραγράφου Β5 έως Β30,
β) με πρακτική δοκιμασία την τήρηση των τεχνικών
προδιαγραφών σύμφωνα με τη διακήρυξη και την τεχνική
προσφορά του αναδόχου (π.χ. έλεγχος χαρακτηριστικών
της προσφοράς μέσω ΒIOS (CPU(Β3), Motherboard(Β4),
RAM (B5), SSDM.2 (B7), έναρξη και λειτουργία του
λειτουργικού συστήματος (B31)).
Γ5. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για
τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας
περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης,
επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών
δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης
εξαρτημάτων,
τα
εξαρτήματα,
τις
εργασίες,
την
παραλαβή/παράδοση από/στο το χώρο της Υπηρεσίας. Οι
υπηρεσίες εγγύησης θα είναι σύμφωνες με τον Πίνακα

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

«Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσιών».
H αναφερόμενη εγγύηση θα προσφέρεται από τον
κατασκευαστή του Η/Υ. Να αποδεικνύεται από κωδικό και
επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.
Γ6. Ο προμηθευτής πρέπει μαζί με την τεχνική προσφορά
να υποβάλει κατάλογο αντιπροσώπου- συνεργατών και να
δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της
εταιρείας.
Γ7. Ο προμηθευτής κατά την παροχή υπηρεσιών εγγύησης,
επισκευής και τεχνικής υποστήριξης του ως άνω εξοπλισμού
πληροφορικής δεν θα πρέπει απομακρύνει τους φορητούς
Η/Υ από τον χώρο εργασίας για λόγους ασφαλείας, χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε
πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους,
ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κ.λ.π.
κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του ν.
4412/2016 νοούνται και τα «ισοδύναμα».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα τεχνικής και οικονομικής προσφορας
Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» αναγράφονται οι ζητούμενες από την παρούσα διακήρυξη
τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με το παράρτημα Ι αυτής
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα που έχει
τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά του
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα με την οποία τεκμηριώνεται η πλήρωση των απαιτήσεων του
Φύλλου Συμμόρφωσης. Η συμπλήρωση των παραπομπών, θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 1, Σελ. … Παράγραφος …, κ.λπ.). Αντίστοιχα στη σχετική
αναφορά, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα
σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η
ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγρ. 1).

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς:
Προσφερόμενο Προσφερόμενη Προσφερόμενη Προσφερόμενη Συνολική
Συνολική
είδος
Ποσότητα
Τιμή μονάδος
τιμή μονάδος
Προσφερόμενη Προσφερόμενη
χωρίς ΦΠΑ
με ΦΠΑ
τιμή χωρίς
τιμή με ΦΠΑ
ΦΠΑ

35

ΑΔΑ: ΩΚΛ446ΜΤΛΠ-ΗΟΡ

20PROC007890707 2020-12-21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
Φραγκούδη 11 &Αλεξ. Πάντου
Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα Αττικής
Εγγύηση υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Πληροφορηθήκαμε ότι
(Σε περίπτωση οικονομικού φορέα): ο Οικονομικός Φορέας …………… Οδός …………. Αριθμός
……. Τ.Κ. ………, με Α.Φ.Μ. ……………………….
(ή σε περίπτωση Ένωσης): οι Οικονομικοί Φορείς:
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ. ……………………….
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ. ……………………….
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ. ……………………….
σαν Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει
την. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., συνολικής αξίας . . . . . . . . . . . . . . . . ., κατόπιν της αρ.
………………………. απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και ότι
σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία ή η Ένωση υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των
ειδών δηλαδή για. . . . . . . . . . . .
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα . . . . . . . . . . . . παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
Εταιρίας ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1) . . . . . . και 2) . . . . . . . ατομικά για
κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου υποχρέων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών, και εγγυάται προς εσάς με την
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτουμένη του δικαιώματος της ένστασης
της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε εσάς, μέσα σε πέντε (5) ημέρες,
ανεξαρτήτως τυχόν αμφισβητήσεων, αντιρρήσεων ή ενστάσεων της εταιρείας και χωρίς
έρευνα του βασίμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη
δήλωσή σας και που δεν θα υπερβαίνει το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο
εκδόθηκε. (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ'
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας
προ της ημερομηνίας λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα εγγυτικής επιστολής καλής λειτουργίας
[Τράπεζας:…………………………………………………]
[Κατάστημα:………………………………………………]
[Τηλ.:…………………….., Fax:………………………]
[Δ/νση:…………………………………………………… ]
[Ημερομηνία έκδοσης: ……/……/………..]
[Εκ του ποσού: …………………………… Ευρώ (………….. €)
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Δ/νση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου-Καλλιθέα, Τ.Κ.: 101 63 Αθήνα
Τηλ.: 210 9098458 - Fax: 210 9098453

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αριθμός εγγυητικής επιστολής: ……………………………
Εκ του ποσού: [……………………………………………]Ευρώ (…………….. €) (αναγράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
……………………………………………….. ΕΥΡΩ (…………… €) (αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς) στο
οποίον και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………….
(αναγράφεται η επωνυμία), Διευθ\νση-Έδρα:
……………………………………………………, Α.Φ.Μ.: ……………………………… για την καλή λειτουργία
(αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από
δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας) της με αριθμό
.........Σύμβασης
……………
που υπέγραψε μαζί
σας
για
την
προμήθεια
…………………………………………… (αναγράφεται το είδος της Σύμβασης), σύμφωνα με την Διακήρυξη
………………..
(αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης) και το οποίον ποσόν καλύπτει το 5% της
συνολικής αξίας της Σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. εκ του ποσού …………………………………………ΕΥΡΩ
(…………….. €) (αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά) το οποίον κατατίθεται πριν την έναρξη της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4412/16.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
πέντε [5] ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [……]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……]
- Τηλέφωνο: [……]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [……]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
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Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεύθυνση [……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
α) [……]
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο εγγράφων):[……][……][……][……]
κατάλογοv:
γ) [……]
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, δ) [] Ναι [] Όχι
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται ε) [] Ναι [] Όχι
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

της
γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
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υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
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μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
καταδικαστική απόφαση:

στην β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

τα

μέτρα

που [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
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1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε
υποχρεώσεων;

η

αθέτηση

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

των

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;

-[] Ναι [] Όχι

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
έκδοσης απόφασης

-[……]·

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη -[……]·
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

να Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

να

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων): xxiv
αναφέρετε:
[……][……][……]
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός
οποιαδήποτε
από
τις
xxvi
καταστάσεις :

φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ακόλουθες

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
δραστηριοτήτων, ή

επιχειρηματικών

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη -[.......................]
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των -[.......................]
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς
[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς
[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
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προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
επιβεβαιώσει ότι:

φορέας

να [] Ναι [] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση
όλων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα
επιλογής;

τα

των

απαιτούμενων Απάντηση

απαιτούμενα

κριτήρια [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι […]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxiii, 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
δωρεάνxxxiv.
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β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει
τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια
ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
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v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή
της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
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(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και
άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxiii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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