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Θέμα: «Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας
Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας, για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης
του Κορωνοιού COVID-19».
Περιγραφή Είδους

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και συναφούς εξοπλισμού, λοιπού
εξοπλισμού
πληροφορικής
και
τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη
αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής
Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων
Δημοσίας Υγείας, για την αποφυγή και
περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοιού
COVID-19».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Tου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄/147/8-08-2016) και τις τροποποιήσεις αυτού,
όπως ισχύουν.
1.2. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/2014,τ.Α΄), όπως ισχύει.
1.3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄/45/9-3-1999), και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
1.4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
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διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως
ισχύουν.
1.5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204//15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων», και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
1.6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/09-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», όπως ισχύουν.
1.7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ A’ 133/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης.
2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1. Την ΠΟΛ.1163/2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/08-07-2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης –
επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».
2.2. Τη με αριθμ. Α1α/οικ 59425/16-08-2019 (ΦΕΚ 578/ΥΟΔΔ/16-08-2020) «Απόφαση
«Διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δημόσιας; Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού του
Υπουργείου Υγείας κ. Π. Πρεζεράκου».
2.3. Τη με αριθμ. Α1ε/οικ 76584/3-12-2020 (ΦΕΚ 5335/τ.Β΄/3-12-2020), «Απόφαση Ορισμού
διατάκτη και αποφαινόμενου οργάνου για δαπάνες και δημόσιες συμβάσεις που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας».
2.4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 151/04-01-2021 Απόφαση με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών
Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών με
διαπραγμάτευση, για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της
κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:ΨΩΑΤ465ΦΥΟ-Κ25).
2.5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 148/4-01-2021 Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπών
Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, ανά κατηγορίες, για την
κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΨΒΝΜ465ΦΥΟ933).
2.6. Η αριθμ. πρωτ. Δ4/Γ.Ποικ.57198/16-09-2020 απόφαση «Έγκριση Σκοπιμότητας για την
ενίσχυση της Δ/νσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας»
(ΑΔΑΜ:20REQ007469552 2020-10-13).
2.7.Tο υπ΄ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.: Δ4/Γ.Π.οικ.80112/11-12-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα για την
κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τη δέσμευση πίστωσης ποσού
27.000,00 ευρώ, από τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 3120389001, και 35.000,00 από τον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 3120301001 για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Δ/νσης ΕΕΚΔΥ.
2.8. Tην με αρ. πρωτ.Β3α/Γ.Π. 13111/01-03-2021 απόφαση «Ανάληψη υποχρέωσης και
δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 27.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2021 από τον λογαριασμό
3120389001 του Φ. 1015/202 (ΑΔΑΜ: 21REQ008235220 2021-03-04, ΑΔΑ:ΩΘΝΖ465ΦΥΟ-ΘΘΟ).
2.9. Tην με αρ. πρωτ.Β3α/Γ.Π.13122/01-03-2021 απόφαση «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση
πίστωσης ποσού ύψους 35.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2021 από τον λογαριασμό 3120301001
του Φ. 1015/202 (ΑΔΑΜ: 21REQ008235154 2021-03-04, ΑΔΑ:ΩΜΟΖ465ΦΥΟ-ΘΛΖ).
3. Το γεγονός ότι, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ
(62.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, από τον Φ 1015/202 ΑΛΕ
3120389001 ποσού 27.000,00 ευρώ και από τον Φ 1015/202 ΑΛΕ 3120301001 ποσού
35.0000,00€.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές, σε Ευρώ
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(€),σύμφωνα με τα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθμ. 06/2021 Διακήρυξης, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, από τον Φ 1015/202 ΑΛΕ 3120389001
ποσού 27.000,00 ευρώ και από τον Φ 1015/202 ΑΛΕ 3120301001 ποσού 35.0000,00€.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 23 - 03 - 2021 και ώρα 11:00π.μ
και τόπος η Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Υγείας, 2ος όροφος (Αριστοτέλους 17, Αθήνα).
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23-03-2021 και ώρα
10:00π.μ. στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 19, ισόγειο).
Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο
εισερχομένων της Υπηρεσίας.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής:
«Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσης
(Γενικοί Όροι διακήρυξης διαγωνισμού).
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό
εκπροσώπησης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν
ουσιώδης αποκλίσεις από τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η διαπίστωση για τη
συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη,
γίνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και την έκδοση
σχετικής απόφασης από την Υπηρεσία.
Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη μέχρι τη λύση
της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μιας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την
ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες
ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί
να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6)
ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν η
Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομείναντος
χρόνου.
Η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει σύμφωνα
με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της διακήρυξης.
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H πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Α΄ Μέρος της παρούσης
(Ειδικοί Όροι διακήρυξης διαγωνισμού).
Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016,
υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων, 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 και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων, Γεν. Γραμ. Εμπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή.
- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις
αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα
παρακάτω Μέρη που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.
2.
3.

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς (προκειμένου να
πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου) και στην οποία πρέπει
να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης.
Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:
ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Έντυπο ΤΕΥΔ

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

2. Τεχνική Προσφορά

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο
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3. Οικονομική Προσφορά

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Η Προσφορά θα υποβληθεί σε αριθμό αντιτύπων όπως αναφέρονται παραπάνω.
Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται στο σύνολο των
ειδών ολογράφως και αριθμητικώς.
Η αποσφράγιση του εντύπου ΤΕΥΔ, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 - 03 - 2021 και ώρα 11:00π.μ. στην Βιβλιοθήκη του
Υπουργείου Υγείας, 2Ο όροφος Αριστοτέλους 17, Αθήνα). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν
αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση της προμήθειας. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση του ΤΕΥΔ,
των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δύναται να πραγματοποιηθεί σε μία συνεδρίαση κατά
την κρίση της επιτροπής.
Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Α΄ Επιτροπή (4) που
ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ.Π.οικ. 151/04-01-2021 απόφαση, όπως ισχύει.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου
Υγείας (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00μ.μ. - 14.00μ.μ.) στη διεύθυνση:
Αριστοτέλους 17, 5ος όροφος, Γραφείο 13-14, Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Δ/ξης
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή και στις εξής
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο :
Α. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.moh.gov.gr).
Β. Στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Ηλεκτρονική
Διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ
Συν.: Το Αρ. 06/2021 Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά)
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
3. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
4. Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
5. κα Κατσίρη Παρασκευή Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης
6. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 06/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας, για την αποφυγή
και περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19».
Συνολικό ποσό 62.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Υπουργείο Υγείας (στο εξής Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής
Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας, για την αποφυγή και περιορισμό της
διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19», προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ
(62.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα Φ.1015/202 ΑΛΕ 3120389001
ποσού 27.000,00 ευρώ και τον Φ 1015/202 ΑΛΕ 3120301001 ποσού 35.0000,00€.
Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Β΄, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ. Συνεταιρισμοί
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στην παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 2.
2.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία του
άρθρου 92 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο αριθμός της διακήρυξης
δ) ο τίτλος της σύμβασης,
ε) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής),
στ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
2.2.2. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να
περιλαμβάνει τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους υποφακέλους:
α). Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Έντυπο
ΤΕΥΔ άρθρο 79 παρ.4 του Ν.4412/16)
β). Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα
οριζόμενα στο εδάφιο 4. του άρθρου 94 του Ν. 4412/2016.
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γ). Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΕΘΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.06/2021
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη
αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας,
για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19».

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:
23 / 03 /2021
Αποστολέας:
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική αίτηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως
φακέλου προσφοράς και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου
και του σχετικού διαγωνισμού. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο
του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, από τον κοινό εκπρόσωπο που
ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία ή από τους
εκπροσώπους όλων των μελών). Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου, τυχόν,
αντικλήτου.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά
στοιχεία ως εξής:
Α. «ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος).
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος
περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά
απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη.
Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος
περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά
απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη.
Οι ως άνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η Προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρει την υπογραφή του
Υποψηφίου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτοτύπου θα πρέπει
επίσης να υπογράφονται από ένα εκ των ανωτέρω προσώπων.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία, η προσφορά να
υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
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συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης.
Η Προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε αριθμό αντιτύπων
όπως αναφέρονται παρακάτω:
ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ (ΤΕΥΔ)

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά
Οικονομική Προσφορά

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο
Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτή η Προσφορά.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει
σε συνοδευτικό πίνακα τις επεξηγήσεις τους.
Αντιπροσφορά ή εναλλακτική της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια
Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε
χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε
όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε Επιτροπή διενέργειας, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας.
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου - Απορρίπτονται Προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Α. (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Έντυπο ΤΕΥΔ)
Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται:
Α.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)
Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στον (υπό) φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλoνται πίνακες όπως οι κάτωθι:
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ΟΜΑΔΑ Α
ΕΙΔΟΣ 1: Εκτυπωτής/Φωτοτυπικό
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
2
Τύπος
3
Εκτύπωση
4
Αναλώσιμο

5

Βασικές λειτουργίες

6
7

Επεξεργαστής
Πίνακας ελέγχου

8
9

Μνήμη
Συνδεσιμότητα Δικτύου

10
11

Ασύρματη Συνδεσιμότητα
Θύρες

12

Χωρητικότητα Φύλλων (Α4)

13

Μέγεθος Χαρτιού
Εκτυπωτής
Ταχύτητα Εκτύπωσης
Μέγιστη Ανάλυση
Duplex Print
Συμβατότητα
Scanner / Σαρωτής
Μέγιστη Ανάλυση
Λοιπά
Εγγύηση καλής λειτουργίας

14
15
16
17
18
19

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
Laser
Έγχρωμη
Toner (4)
Black – Cyan – Magenta - Yellow
Εκτύπωση
Αντιγραφή
Σάρωση
Αποστολή
Αποθήκευση
1.75GHz Dual Core Processor
Έγχρωμο πάνελ αφής 10.1" TFT LCD WSVGA
Colour
3.0GB RAM
Ethernet
Standard:
IEEE 802.11 b/g/n
USB 2.0 x 1
USB 3.0 x 1
≥1.100 φύλλα
Θήκη πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
A3, A4, A5, A6, B4, B5
≥20 ppm
1200x1200 DPI
Αυτόματο
Mac, Windows
600x600 DPI
≥ 1 έτος

ΕΙΔΟΣ 2: Αναλώσιμα Εκτυπωτή
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα toners και το drum να είναι
1
συμβατά με τον υπό προμήθεια
εκτυπωτή
Lazer Toner
2α Χρώμα Black
Αριθμός Μονάδων
2β Χρώμα Cyna
Αριθμός Μονάδων
2γ Χρώμα Magenta
Αριθμός Μονάδων
2δ Χρώμα Yellow
Αριθμός Μονάδων
Τύμπανο Εκτυπωτή (Drum)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

24
12
12
12
11
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2ε

Αριθμός Μονάδων
Απόδοση Σελίδων

12
≥73.000

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την Ομάδα Α΄ θα ανέλθει έως του ποσού των
10.216,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες Ομάδες ή
και για το σύνολο των Ομάδων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών κάθε
Ομάδας. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και
τον προϋπολογισμό κάθε Ομάδας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΙΔΟΣ 1: Tablets
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
Επεξεργαστής & Μνήμη
2
Οικογένεια Επεξεργαστή
3
Μοντέλο Επεξεργαστή
4
Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή
5
Γενιά Επεξεργαστή
6
Μνήμη RAM
7
Χωρητικότητα
Οθόνη
8
Μέγεθος Οθόνης
9
Ανάλυση Οθόνης
10 Τύπος
Κάμερα
11 Ανάλυση Βασικής Κάμερας
12 Δευτερεύουσα Κάμερα Ναι
Δίκτυα & Συνδεσιμότητα
13

Συνδεσιμότητα

14

Δίκτυο Σύνδεσης
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα
Λοιπά
Βάση Στήριξης
Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας
Δυνατότητες

15
16
17
18
19
20
21

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5
≥Core i7
1065G7
1,3 GHz
10th gen
16 GB
256 GB
12,3 "
2736 x 1824
Touchscreen - IPS
8 MP
ΝΑΙ
3.5mm Jack
Bluetooth
USB
USB-C
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Windows 10 Pro
ΝΑΙ
≥10,5 hrs
2 in 1 Detachable
Card Reader
Ασημί
≤800 gr

Χρώμα
Βάρος
Το σύστημα να αποτελεί
ολοκληρωμένο προϊόν επώνυμου
διεθνούς κατασκευαστή και να
μην έχει δημιουργηθεί από την
ένωση τμημάτων αυτού.

ΝΑΙ

12
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ΕΙΔΟΣ 2: Θήκη/Πληκτρολόγιο Tablet
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Να ανταποκρίνεται στο μέγεθος
και τις ανάγκες του υπό
προμήθεια tablet
Να είναι του ίδιου διεθνούς
3
κατασκευαστή με το υπό
προμήθεια tablet
4
Γενικά Χαρακτηριστικά
5
Συνδεσιμότητα
6
Αποσπώμενο
7
Μηχανικό πληκτρολόγιο ΝΑΙ
8
Οπίσθιος Φωτισμός ΝΑΙ
9
Υλικό κατασκευής
10
Χρώμα

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Πληκτρολόγιο με Touchpad
Dock
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Alcantara
Burgundy ή Ice Blue ή Platinum

ΕΙΔΟΣ 3: Γραφίδα Tablet
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
του υπό προμήθεια tablet
Να είναι του ίδιου διεθνούς
3
κατασκευαστή με το υπό
προμήθεια tablet
Να είναι ίδιο χρώμα με το
4
πληκτρολόγιο του υπό
προμήθεια tablet
5
Τύπος Σύνδεσης
6
Πλήκτρα
7

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Bluetooth 4.0
Barrel button
Tail eraser
Burgundy ή Ice Blue ή Platinum

Χρώμα

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την Ομάδα Β΄ θα ανέλθει έως του ποσού των
10.340,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες Ομάδες ή
και για το σύνολο των Ομάδων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών κάθε
Ομάδας. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και
τον προϋπολογισμό κάθε Ομάδας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
ΟΜΑΔΑ Γ
ΕΙΔΟΣ 1: Τηλεόραση
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
Όλες οι διακριτές συνιστώσες του
συστήματος να είναι του ίδιου

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2

13
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2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

διεθνούς κατασκευαστή και να
καλύπτονται από τους ίδιους
όρους εγγύησης
Εικόνα
Διαγώνιος
Ευκρίνεια
Ανάλυση εικόνας
Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας
Τύπος Panel
HDR Type
Ήχος
Κανάλια
Ισχύς
Πρότυπα Ήχου
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Δέκτης
Media Player
Εγγραφή PVR
Φωνητικές Εντολές
Smart Δυνατότητες
Netflix
YouTube
Spotify
Λογισμικό
Ενσύρματες Συνδέσεις
Πλήθος HDMI
Πλήθος USB
Ethernet
Digital Audio Optical
Ασύρματες Συνδέσεις
Wi-Fi
Bluetooth
Chromecast Built-In
Γενικά
Έτος Κυκλοφορίας
Εγγύηση Προμηθευτή

ΕΙΔΟΣ 2: Ηχείο
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Τύπος
3
Ισχύς
4
Συνδεσιμότητα
5
6
7

Κανάλια
Ασύρματο Subwoofer
Εγγύηση

ΝΑΙ

≥75 "
4K Ultra HD
3840 x 2160
50/60 Hz
Edge LED
HDR10, HLG
Stereo
20 W
DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Android
4
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
802.11 a/b/g/n/ac
Έκδοση 4.1, HID
ΝΑΙ
≥2019
≥2 έτη
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
Soundbar
360 W
AUX, Bluetooth, HDMI, HDMI (ARC), Optical, USB,
Wi-Fi
2.1
ΝΑΙ
≥2 Έτη

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την Ομάδα Γ΄ θα ανέλθει έως του ποσού των 3.240,00€
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
14
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Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες Ομάδες ή
και για το σύνολο των Ομάδων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών κάθε
Ομάδας. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και
τον προϋπολογισμό κάθε Ομάδας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
ΟΜΑΔΑ Δ
ΕΙΔΟΣ 1: Web Camera
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
Ποιότητα Εικόνας
2
Ανάλυση Βίντεο
3
Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
4
Zoom
Γενικά
5
Συνδεση
6
Bluetooth
7
Μικρόφωνο
8
Τηλεχειριστήριο RF
9
Ανίχνευση ανθρώπινου σώματος
10 Αυτόματο καδράρισμα
συμμετεχόντων κατ' απαίτηση
11 Μείωση θορύβου περιβάλλοντος
12 Σύνολο καλυπτόμενου χώρου

ΝΑΙ
163° σε πλάτος x 110° σε ύψος

ΕΙΔΟΣ 2: Μικρόφωνο
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Συνδεσιμότητα
3
Τοποθέτηση
4
Φωτισμός LED
5
Ελαχιστοποίηση θορύβου φόντου
6
Shock-Proof αντοχή
7
Μεταλλική βάση
8
Μήκος καλωδίου
9
Εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
USB
Επιτραπέζια
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥1,8m
≥2 έτη

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
≥3840 x 2160
30 fps
5x HD
USB 3.0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την Ομάδα Δ΄ θα ανέλθει έως του ποσού των 1.195,00€
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες Ομάδες ή
και για το σύνολο των Ομάδων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών κάθε
Ομάδας. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και
τον προϋπολογισμό κάθε Ομάδας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
ΟΜΑΔΑ Ε
ΕΙΔΟΣ 1: Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5
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2
3
4
5

Χωρητικότητα
Μέγεθος
Χρώμα
Συνδεσιμότητα
Interface

6
7

Εξωτερική Παροχή Ρεύματος
Εγγύηση

4 TB
≤2.5"
Ασημί
USB 3.1
USB-C
ΟΧΙ
≥2 έτη

ΕΙΔΟΣ 2: USB Flash
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Χωρητικότητα
3
Interface
4
USB Type
5
6

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
20
128 GB
USB 3.1
USB-A
USB-C
≥ 150 MB/sec
Μαύρο

Ταχύτητα
Χρώμα

ΕΙΔΟΣ 3: Power Bank
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Χωρητικότητα
3
Πλήθος Θυρών USB
4
USB-C
5
Δυνατότητες
6
7

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5
20000 mAh
2
ΝΑΙ
Quick Charge 3.0
Γρήγορη Φόρτιση
ΝΑΙ (στην μπροστινή επιφάνεια)

Οθόνη ένδειξης ποσοστού
φόρτισης
Χρώμα

Γκρι

ΕΙΔΟΣ 4: Συσκευή Υπαγόρευσης
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Τύπος μπαταρίας
3
Φίλτρο απομόνωσης χαμηλών
συχν/των
4
Προσθήκη/αντικατάσταση
εγγραφής
5
Οθόνη εγγραφής
6
Μέγιστος χρόνος εγγραφής MP3
192kbps
7
Μπαταρία για MP3 192kbps
8
Απόκριση συχνότητας MP3
192kbps
9
Αποκοπή θορύβου
10 Εύκολη αναζήτηση
11 Διαγραφή
12 Προστασία
13 Μετακίνηση αρχείου

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
Αλκαλική, μεγέθους AAA
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥43 ώρες 25 λεπτά
≥21 ώρες
75 – 15.000 Hz
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16
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14
15
16

Υποδοχή ακουστικών
Είσοδος μικροφώνου
Θύρα USB

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την Ομάδα Ε΄ θα ανέλθει έως του ποσού των 1.641,00€
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες Ομάδες ή
και για το σύνολο των Ομάδων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών κάθε
Ομάδας. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και
τον προϋπολογισμό κάθε Ομάδας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄) θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα
Φ.1015/202 ΑΛΕ 3120389001 ποσού 27.000,00 ευρώ.
ΟΜΑΔΑ ΣΤ’
ΕΙΔΟΣ 1. Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αριθμός Μονάδων
Τύπος Επιτραπέζιου Η/Υ
Όλες οι διακριτές συνιστώσες του
συστήματος να είναι του ίδιου
διεθνούς κατασκευαστή και να
καλύπτονται από τους ίδιους
όρους εγγύησης
Οθόνη
Τύπος
Διαγώνιος
Ανάλυση
Δυνατότητες
Επεξεργαστής
Οικογένεια Επεξεργαστή
Συχνότητα
Μνήμη
Μέγεθος Μνήμης
Τύπος
Σκληρός Δίσκος
Αριθμός Δίσκων
Τύπος Δίσκου 1
Χωρητικότητα Δίσκου 1
Τύπος Δίσκου 2
Χωρητικότητα
Κάρτα Γραφικών
Μοντέλο
Μέγεθος Μνήμης
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
8
All-In-One PC
ΝΑΙ

LED LCD
≥ 27 "
1920x1080
Full HD
≥ Core i5
≥ 1 GHz
≥ 8 GB
DDR4
2
SSD
≥128 GB
HDD
1000 GB
MX 330 GDDR5
2048 MB
Windows 10 Home ή Professional 64bit.
17
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Να δοθεί το γνήσιο CD εγκατάστασης ή αν είναι
εργοστασιακά προεγκατεστημένο, να προσφερθεί
η δυνατότητα επαναφοράς του Η/Υ στις
εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
20
21
22
23
24
26
27

Λοιπά
Δίκτυο
Ασύρματο ή Ενσύρματο
Πληκτρολόγιο
Ασύρματο ή Ενσύρματο Ποντίκι
Ηχεία
Web camera
Εγγύηση καλής λειτουργίας και
δωρεάν επί τόπου (On Site)
συντήρηση
Χρόνος αποκατάστασης βλάβης

Ethernet 10 / 100 / 1000
Wi-Fi
Bluetooth
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 1 έτος
Μέχρι επόμενη εργάσιμη ημέρα (Repair Next
Business Day)

ΕΙΔΟΣ 2. Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
2
Τύπος Επιτραπέζιου Η/Υ
All-In-One PC
Όλες οι διακριτές συνιστώσες του
συστήματος να είναι του ίδιου
3
διεθνούς κατασκευαστή και να
ΝΑΙ
καλύπτονται από τους ίδιους
όρους εγγύησης
Οθόνη
4
Τύπος
LED LCD
5
Διαγώνιος
≥28 "
6
Ανάλυση
4500x3000
7
Δυνατότητες
Touchscreen, Ultra HD
Επεξεργαστής
8
Οικογένεια Επεξεργαστή
≥Core i7
8
Μοντέλο
7820HQ
10 Αριθμός Πυρήνων Επεξεργαστή
4
11 Συχνότητα
≥2,9 GHz
Μνήμη
12 Μέγεθος Μνήμης
≥32 GB
13 Τύπος
DDR4
Σκληρός Δίσκος
14 Τύπος
SSD
15 Χωρητικότητα
1000 GB
Κάρτα Γραφικών
16 Μοντέλο
GTX 1070
17 Μέγεθος Μνήμης
8192 MB
Πολυμέσα
18 WebCam
5.0 MP, 1080p video (front-facing)
19 Ηχεία
Stereo 2.1 speakers with Dolby Audio Premium
Δικτύωση
18
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20
21
22
23

Bluetooth
Θύρα Ethernet
Ταχύτητα Δικτύου
Ασύρματο Δίκτυο
Συνδέσεις

24
25

Λογισμικό
Λειτουργικό

26
27
28
29

Λοιπά
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Χρώμα
Εγγύηση καλής λειτουργίας

Wireless 4.0 technology
ΝΑΙ
10/100/1000 Mbps
802.11ac Wi-Fi wireless networking, IEEE 802.11
a/b/g/n compatible
4 x USB 3.0 (one high power port) - Full-size SD™
card reader (SDXC) compatible - 1 x USB-C - 3.5
mm headphone jack
Windows 10 Pro 64 Bit
Να δοθεί το γνήσιο CD εγκατάστασης ή αν είναι
εργοστασιακά προεγκατεστημένο, να προσφερθεί
η δυνατότητα επαναφοράς του Η/Υ στις
εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Silver
≥ 1 έτος

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την Ομάδα ΣΤ΄ θα ανέλθει έως του ποσού των
19.000,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες Ομάδες ή
και για το σύνολο των Ομάδων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών κάθε
Ομάδας. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και
τον προϋπολογισμό κάθε Ομάδας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
ΟΜΑΔΑ Ζ΄
ΕΙΔΟΣ 1. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
Επεξεργαστής (CPU)
2
Οικογένεια Επεξεργαστή
3
Συχνότητα
4
Αριθμός πυρήνων Επεξεργαστή
Οθόνη
5
IPS Panel
6
Διαγώνιος
7
Ανάλυση
8
Δυνατότητες
Μνήμη (RAM)
9
Χωρητικότητα Μνήμης
10 Τύπος
Κάρτα Γραφικών
11 Μοντέλο
12 Μνήμη
Σκληρός Δίσκος
13 Τύπος

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
≥Core i7
≥2,6 GHz
6
ΝΑΙ
16 "
3072x1920
Retina Display
16 GB
DDR4
Radeon Pro 5300M
4 GB
SSD
19
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Χωρητικότητα
Συνδεσιμότητα
Ασύρματο Δίκτυο
Bluetooth
Έξοδοι
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα
Λοιπά
WebCam
Δακτυλικό Αποτύπωμα
Touch Bar
Χρώμα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το σύστημα να αποτελεί
ολοκληρωμένο προϊόν επώνυμου
διεθνούς κατασκευαστή και να
μην έχει δημιουργηθεί από την
ένωση τμημάτων αυτού.

512 GB
a/b/g/n + AC
ΝΑΙ
4x Thunderbolt 3.0
macOS
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Ασημί
≥ 1 έτος
ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 2. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
Αριθμός Μονάδων
1
Επεξεργαστής (CPU)
2
Οικογένεια Επεξεργαστή
≥Core i9
3
Μοντέλο
10980K
4
Συχνότητα
≥2,4 GHz
6
Γενιά Επεξεργαστή
≥10th Gen
Οθόνη
8
Διαγώνιος
17,3 "
9
Ανάλυση
1920x1080
10 Δυνατότητες
Full HD
Μνήμη (RAM)
11 Χωρητικότητα Μνήμης
≥32 GB
12 Τύπος
DDR4
Κάρτα Γραφικών
13 Μοντέλο
GeForce RTX 2080 SUPER
14 Μνήμη
8 GB
Σκληρός Δίσκος
12 Αριθμός Δίσκων
2
13 Τύπος Δίσκου 1
SSD
14 Χωρητικότητα Δίσκου 1
≥1000 GB
15 Τύπος Δίσκου 2
HDD
16 Χωρητικότητα
1000 GB
Συνδεσιμότητα
17 Ασύρματο Δίκτυο
NAI
18 Bluetooth
ΝΑΙ
19 Θύρα Ethernet
NAI
Θύρες
HDMI - USB 3.2 - USB-C - mini-DisplayPort
20
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα
Windows 10 Pro 64 Bit
Να δοθεί το γνήσιο CD εγκατάστασης ή αν είναι
20
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23
24

εργοστασιακά προεγκατεστημένο, να
προσφερθεί η δυνατότητα επαναφοράς του Η/Υ
στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
Λοιπά
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το σύστημα να αποτελεί
ολοκληρωμένο προϊόν επώνυμου
διεθνούς κατασκευαστή και να
μην έχει δημιουργηθεί από την
ένωση τμημάτων αυτού.

≥ 1 έτος
ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 3. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
Αριθμός Μονάδων
3
Επεξεργαστής (CPU)
2
Οικογένεια Επεξεργαστή
≥Core i5
3
Μοντέλο
10210U
4
Συχνότητα
≥1,6 GHz
5
Γενιά
10th Gen
Οθόνη
6
Διαγώνιος
≥15,6 "
7
Ανάλυση
1920x1080
8
Δυνατότητες
Full HD - Touchscreen
Μνήμη (RAM)
10 Χωρητικότητα Μνήμης
≥8 GB
11 Τύπος
DDR4
Κάρτα Γραφικών
12 Μοντέλο
UHD Graphics 620
13 Μνήμη
Shared
Σκληρός Δίσκος
14 Τύπος
SSD
15 Χωρητικότητα
512 GB
Συνδεσιμότητα
16 Ασύρματο δίκτυο
Wi-Fi 6
17 Bluetooth
NAI
18 Θύρες
HDMI- USB 2.0 - USB 3.1 - USB-C
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα
Windows 10 Home
Να δοθεί το γνήσιο CD εγκατάστασης ή αν είναι
19
εργοστασιακά προεγκατεστημένο, να
προσφερθεί η δυνατότητα επαναφοράς του Η/Υ
στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
Λοιπά
20 Κάμερα
FHD IR/RGB Combo Camera
21 Βάρος
≤2,1 kg
22 Χρώμα
Silver
23 Εγγύηση καλής λειτουργίας
≥ 1 έτος
Το σύστημα να αποτελεί
ολοκληρωμένο προϊόν επώνυμου
24 διεθνούς κατασκευαστή και να
ΝΑΙ
μην έχει δημιουργηθεί από την
21
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ΕΙΔΟΣ 4. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
Επεξεργαστής (CPU)
2
Οικογένεια Επεξεργαστή
3
Μοντέλο
4
Συχνότητα
5
Γενιά Επεξεργαστή
Οθόνη
6
Τύπος Οθόνης
7
Διαγώνιος
8
Ανάλυση
9
Δυνατότητες
Μνήμη (RAM)
10 Χωρητικότητα Μνήμης
11 Τύπος
Κάρτα Γραφικών
12 Μοντέλο
Μνήμη
Σκληρός Δίσκος
13 Τύπος
14 Χωρητικότητα
Συνδεσιμότητα
15 Ethernet
16 Wi-Fi
17 Bluetooth
18

19

21
22
23

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
≥Core i7
9850H
≥2,6 GHz
≥9th Gen
IPS Panel
15,6 "
1920x1080
Full HD
16 GB
DDR4
RTX 2060
6 GB
SSD
256 GB
NAI
NAI
NAI
HDMI - USB 2.0 - USB 3.0 -USB-C

Θύρες
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα

Windows 10 Pro (64bit)
Να δοθεί το γνήσιο CD εγκατάστασης ή αν είναι
εργοστασιακά προεγκατεστημένο, να
προσφερθεί η δυνατότητα επαναφοράς του Η/Υ
στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

Λοιπά
Βάρος
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το σύστημα να αποτελεί
ολοκληρωμένο προϊόν επώνυμου
διεθνούς κατασκευαστή και να
μην έχει δημιουργηθεί από την
ένωση τμημάτων αυτού.

≤2,5 kg
≥ 1 έτος
ΝΑΙ

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την Ομάδα Ζ΄ θα ανέλθει έως του ποσού των
15.000,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες Ομάδες ή
και για το σύνολο των Ομάδων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών κάθε
22
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Ομάδας. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και
τον προϋπολογισμό κάθε Ομάδας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
ΟΜΑΔΑ Η΄
ΕΙΔΟΣ 7. Ποντίκια Υπολογιστή
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
Γενικά
2
Πλήκτρα
3
Τύπος
4
Μέγεθος
5
Ανάλυση
6
Εργασία σε πολλούς υπολογιστές
ταυτόχρονα
7
Χρώμα
Συνδεσιμότητα
8
Ασύρματο
9
Σύνδεση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
15
7
Optical
Standard
1000 dpi
ΝΑΙ
Γκρι
Ναι
USB, Bluetooth

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την Ομάδα Ζ΄ θα ανέλθει έως του ποσού των 800,00€
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες Ομάδες ή
και για το σύνολο των Ομάδων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών κάθε
Ομάδας. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και
τον προϋπολογισμό κάθε Ομάδας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας (ΟΜΑΔΕΣ ΣΤ΄, Ζ’ Η΄) θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα Φ
1015/202 ΑΛΕ 3120301001 ποσού 35.0000,00€.
Πίνακας συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών συμπληρωμένος (πρωτότυπο και αντίγραφο),
όπως το υπόδειγμα του Πίνακα του μέρους Β’ της Διακήρυξης.
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Γ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι:
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του
κάτωθι πίνακα:
Περιγραφή Είδους
Ποσότητα
Τιμή
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ
Συνολική
μονάδας
ΦΠΑ
Τιμή
ΟΜΑΔΑ Α’
Εκτυπωτής-φωτοτυπικό
Αναλώσιμα Εκτυπωτή
ΟΜΑΔΑ Β΄
tablets
Θήκη/Πληκτρολόγιο tablet
Γραφίδα tablet
ΟΜΑΔΑ Γ’
Τηλεόραση
Ηχείο
ΟΜΑΔΑ Δ’
Web camera
Μικρόφωνο
ΟΜΑΔΑ Ε’
Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι
USB flash
Power Bank
Συσκευή Υπαγόρευσης
ΟΜΑΔΑ ΣΤ’
Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές (ΕΙΔΟΣ 1)
Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές (ΕΙΔΟΣ 2)
ΟΜΑΔΑ Ζ΄
Φορητοί Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές(ΕΙΔΟΣ 1)
Φορητοί Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές(ΕΙΔΟΣ 2)
Φορητοί Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές(ΕΙΔΟΣ 3)
Φορητοί Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές(ΕΙΔΟΣ 4)
ΟΜΑΔΑ Η΄
Ποντίκια Υπολογιστή
Σύνολο
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπο και
αντίγραφο), όπου, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.
Άρθρο 3:
Χρόνος ισχύος προσφορών
3.1 Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
3.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Για τους οικονομικούς
φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περίπτ. α και 97 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 4.
Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, (έντυπο ΤΕΥΔ) των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών λόγω επείγοντος θα πραγματοποιηθεί σε μια
δημόσια συνεδρίαση (Άρθρο 117 παρ 4 Ν.4412/2016).
4.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Α΄ Ετήσια Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού).
4.2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη.
4.3. Η αποσφράγιση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, με την παρακάτω
διαδικασία:
4.3.1. Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και μονογράφονται οι επί μέρους φάκελοι.
4.3.2. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών (Έντυπο ΤΕΥΔ) και οι
φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται δε κατά φύλλο
από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και εξετάζεται η ορθότητα και η
πληρότητα της συμπλήρωσης του εντύπου ΤΕΥΔ.
4.3.3 Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών καθώς και την αξιολόγηση
των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη του ¨προσωρινού ανάδοχου¨.
4.3.4. Οι φάκελοι των οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της
προσφοράς ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων κατ’ αυτής ή
έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
4.3.5. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
της.
4.4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του ¨προσωρινού ανάδοχου¨
δηλαδή του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016,
σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε
αποδεκτή η προσφορά, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax)
ή με email δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι
δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα
δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο
οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών.
25
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4.5. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους
τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές πλην του
αναδόχου.
Άρθρο 5.
Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
5.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
5.2 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα
με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους
της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων
ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
5.3 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις
παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016,
είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία,
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
5.4 Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει
τιμής, οι οικονομικοί φορείς που έχουν προκριθεί έχοντας υποβάλλει προσφορές με την ίδια
ακριβώς τιμή (Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ), η αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με
κλήρωση (Άρθρο 90 του Ν 4412/2016).
Άρθρο 6.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
6.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου (3) τριμήνου πριν την υποβολή
του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα
αδικήματα:
1 Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 57
παρ. 1 έως 6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους
αναλόγως της νομικής μορφής που έχουν (π.χ. Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. και Διευθύνων
Σύμβουλος για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., Πρόεδρος για τους
συνεταιρισμούς, κ.λ.π.) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους
κατωτέρω λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
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ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
6.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, εκ δοθέν έως τρεις (3) μήνες
πριν την υποβολή του που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73.
Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, 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 του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και
στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.
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6.3 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
6.4 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:
 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
 Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
των διαχειριστών και του προσωπικού.
 Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Αν 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.
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.
6.5 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, θα πρέπει
να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 για τον εν λόγω συνεργαζόμενο φορέα
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό του παρόντος άρθρου που σχετίζεται με την στήριξη. Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση ανάρτησης και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά
πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Σε περίπτωση ανάρτησης και κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει
να είναι ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984 (Α' 188).
6.6 Ότι άλλο έχει ζητηθεί στο έντυπο ΤΕΥΔ και μπορεί να προσκομιστεί.
Άρθρο 7.
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης
7.1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:
7.1.1. Την κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν. 4412/2016.
7.1.2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον
Ν.4412/2016.
7.2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.4412/2016. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η
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Σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό
μόνο χαρακτήρα.
7.3. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να υποβάλλει εντός δέκα
πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
7.4. Η επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δύναται να προτείνει
την κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας υπηρεσιών κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια
Δ/νση και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προμηθειών (Νόμ. 4412/16 άρθρο 105 &1).
Άρθρο 8.
Κατάρτιση της Σύμβασης
8.1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
8.2. Υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται
στην παρούσα Διακήρυξη (Σχέδιο Σύμβασης). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της
Σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον
διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης, ούτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου.
8.3. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
Προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
8.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Η απόφαση αυτή δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
8.5. Η Σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των ανατιθέμενων υπηρεσιών,
οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 135 του Ν. 4412/2016.
8.6. Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
8.6.1. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
8.6.2. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη
Σύμβαση.
Άρθρο 9.
Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – Αποκλεισμός
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
9.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση βάσει των προβλεπομένων του Ν.
4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
9.1.1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
9.1.2. δωροδοκία,
9.1.3. απάτη,
9.1.4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
9.1.5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας,
9.1.6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
29

ΑΔΑ: ΩΑ73465ΦΥΟ-ΚΝΒ

21PROC008266488 2021-03-10

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν 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.
9.3 Για τους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης καθώς και τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις,
εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
9.4 Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει
στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1,
2 και 3 του παρόντος άρθρου και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την
αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 μπορεί να
επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.
4412/2016.
9.5 Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα
καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού και κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν.
4412/2016 και κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόμενο οικονομικό φορέα.
Άρθρο 10. Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997
(Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να
εκδίδονται από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα,
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται
από επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
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Α. Εγγύηση Συμμετοχής
α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικά
προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται με την παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η
διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας μπορεί πριν τη
λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο
ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
γ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφεύγοντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ' αυτών, και
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73
έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης,
ποσοστού 5% του συμβατικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ) με κάλυψη ενός μηνός (1) από την
λήξη της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
Άρθρο 11.
Διοικητικές Προσφυγές
Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νομιμότητας και ουσίας, της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα
Αρχή.
Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρμόδια
επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Ειδικότερα, ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού
όργανο, ως εξής:
•
Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
•
Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
•
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
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της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνεται δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 12.
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη
γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος
κατά την διάρκεια της Σύμβασης.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 13.
Ανωτέρα βία
Σε όσες περιπτώσεις ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης
προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 14.
Διαδικασία επίλυσης διαφορών
Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο Υγείας οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από κοινού
ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.
Κάθε διαφορά σχετική με τη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων
προσυμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης), επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, και
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας, και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (δικονομικό και
ουσιαστικό).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Προϋπολογισμός - Τρόπος Πληρωμής
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (62.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι αναλυτικά:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα Φ. 1015/202 ΑΛΕ 3120389001 ποσού 27.000,00 ευρώ
και τον Φ 1015/202 ΑΛΕ 3120301001 ποσού 35.0000,00€.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής, χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του έργου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€), με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την προμήθεια των
ειδών χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης
αιτίας.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια προμήθειας των
ειδών που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.
32

ΑΔΑ: ΩΑ73465ΦΥΟ-ΚΝΒ

21PROC008266488 2021-03-10
Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ 431/Β/7-5-98), όπως ισχύει.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του
Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως
των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά
κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών
που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παρ.2, εδ.γγ’,
Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013 φόρος εισοδήματος 4% για τα αγαθά.
γ) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο 44 του
Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου
20%.
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί
όλων των συμβάσεων (αρχικής, τροποποιητικής, ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης) που
υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016, & στην ΚΥΑ
1191/22-03-17 (ΦΕΚ 969/Β΄/22-03-17) ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης,
οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου
εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα
και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% (άρθρο 6, ΚΥΑ 1191/22-03-17). Το ποσό της
κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ
και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
2. Χρόνος και Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των υπό προμήθεια αγαθών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός (1) μήνα από τη
υπογραφή της σύμβασης. Τόπος παράδοσης αποτελούν τα Γραφεία της Δ/νσης Επιχειρησιακής
Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, στη Δ/νση Μακεδονίας 6-8, Τ.Κ. 10443,
Αθήνα.
3. Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση της.
4. Παραλαβή των υπηρεσιών
Η παραλαβή των υπό προμήθεια αγαθών όπως αυτά περιγράφονται στην Σύμβαση, θα
πραγματοποιηθεί από την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα ορισθεί. Η
Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα ενημερωθεί εγγράφως και έγκαιρα σε
συνεννόηση με την αρμόδια Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων
Δημόσιας Υγείας, για τις ημερομηνίες παραλαβής των αγαθών.
33

ΑΔΑ: ΩΑ73465ΦΥΟ-ΚΝΒ

21PROC008266488 2021-03-10

Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής των αγαθών, κατόπιν
ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως, στο οποίο θα
εισηγείται την πληρωμή του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Σε αντίθετη
περίπτωση η επιβολή των νομίμων κυρώσεων (βάσει των προβλεπομένων του Ν. 4412/2016) θα
διερευνηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
5. Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των υπό
προμήθεια αγαθών και για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε περιπτώσεις
που τα ανωτέρω δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν 4412/2016.
Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του
Αναδόχου ή και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως άνω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Κατά τα λοιπά, στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή
τη Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016.
6. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’
εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
7. Απόρριψη παραδοτέων-αντικατάσταση
Εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 220 Ν 4412/16.
8. Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α)
O Ανάδοχος δεν εκτελεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά
τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β)
O Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
γ)
Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ)
Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
του επαγγέλματός του
ε)
Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της
Διακήρυξης και της σχετικής Σύμβασης, ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας,
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εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την
παράβαση θεραπευθείσα.
Για τα θέματα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΜΑΔΑ Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΔΟΣ 1: Εκτυπωτής/Φωτοτυπικό
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Αριθμός Μονάδων
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
2 Τύπος
3 Εκτύπωση
4 Αναλώσιμο

5

Βασικές λειτουργίες

6
7

Επεξεργαστής
Πίνακας ελέγχου

8
9

Μνήμη
Συνδεσιμότητα Δικτύου

10
11

Ασύρματη Συνδεσιμότητα
Θύρες

12

Χωρητικότητα Φύλλων (Α4)

13

Μέγεθος Χαρτιού
Εκτυπωτής
Ταχύτητα Εκτύπωσης
Μέγιστη Ανάλυση
Duplex Print
Συμβατότητα
Scanner / Σαρωτής
Μέγιστη Ανάλυση
Λοιπά
Εγγύηση καλής λειτουργίας

14
15
16
17
18
19

ΕΙΔΟΣ 2: Αναλώσιμα Εκτυπωτή
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα toners και το drum να
1 είναι συμβατά με τον υπό

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Laser
Έγχρωμη
Toner (4)
Black – Cyan – Magenta Yellow
Εκτύπωση
Αντιγραφή
Σάρωση
Αποστολή
Αποθήκευση
1.75GHz Dual Core Processor
Έγχρωμο πάνελ αφής 10.1"
TFT LCD WSVGA Colour
3.0GB RAM
Ethernet
Standard:
IEEE 802.11 b/g/n
USB 2.0 x 1
USB 3.0 x 1
≥1.100 φύλλα
Θήκη πολλαπλών χρήσεων 100
φύλλων
A3, A4, A5, A6, B4, B5
≥20 ppm
1200x1200 DPI
Αυτόματο
Mac, Windows
600x600 DPI
≥ 1 έτος
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ
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2α
2β
2γ
2δ
2ε

προμήθεια εκτυπωτή
Lazer Toner
Χρώμα Black
Αριθμός Μονάδων
Χρώμα Cyna
Αριθμός Μονάδων
Χρώμα Magenta
Αριθμός Μονάδων
Χρώμα Yellow
Αριθμός Μονάδων
Τύμπανο Εκτυπωτή (Drum)
Αριθμός Μονάδων
Απόδοση Σελίδων

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΕΙΔΟΣ 1: Tablets
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
Επεξεργαστής & Μνήμη
2
Οικογένεια Επεξεργαστή
3
Μοντέλο Επεξεργαστή
4
Ταχύτητα Βασικού
Επεξεργαστή
5
Γενιά Επεξεργαστή
6
Μνήμη RAM
7
Χωρητικότητα
Οθόνη
8
Μέγεθος Οθόνης
9
Ανάλυση Οθόνης
10 Τύπος
Κάμερα
11 Ανάλυση Βασικής Κάμερας
12 Δευτερεύουσα Κάμερα Ναι
Δίκτυα & Συνδεσιμότητα
13

Συνδεσιμότητα

14

Δίκτυο Σύνδεσης
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα
Λοιπά
Βάση Στήριξης
Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας
Δυνατότητες

15
16
17
18
19
20
21

Χρώμα
Βάρος
Το σύστημα να αποτελεί
ολοκληρωμένο προϊόν επώνυμου
διεθνούς κατασκευαστή και να
μην έχει δημιουργηθεί από την

24
12
12
12
12
≥73.000

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5
≥Core i7
1065G7
1,3 GHz
10th gen
16 GB
256 GB
12,3 "
2736 x 1824
Touchscreen - IPS
8 MP
ΝΑΙ
3.5mm Jack
Bluetooth
USB
USB-C
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Windows 10 Pro
ΝΑΙ
≥10,5 hrs
2 in 1 Detachable
Card Reader
Ασημί
≤800 gr
ΝΑΙ
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ένωση τμημάτων αυτού.
ΕΙΔΟΣ 2: Θήκη/Πληκτρολόγιο Tablet
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Να ανταποκρίνεται στο μέγεθος
και τις ανάγκες του υπό
προμήθεια tablet
Να είναι του ίδιου διεθνούς
3
κατασκευαστή με το υπό
προμήθεια tablet
4
Γενικά Χαρακτηριστικά
5
6
7
8
9
10

Συνδεσιμότητα
Αποσπώμενο
Μηχανικό πληκτρολόγιο ΝΑΙ
Οπίσθιος Φωτισμός ΝΑΙ
Υλικό κατασκευής
Χρώμα

ΕΙΔΟΣ 3: Γραφίδα Tablet
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
του υπό προμήθεια tablet
Να είναι του ίδιου διεθνούς
3
κατασκευαστή με το υπό
προμήθεια tablet
Να είναι ίδιο χρώμα με το
4
πληκτρολόγιο του υπό
προμήθεια tablet
5
Τύπος Σύνδεσης
6
Πλήκτρα
7

Χρώμα

ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΕΙΔΟΣ 1: Τηλεόραση
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Αριθμός Μονάδων
Όλες
οι
διακριτές
συνιστώσες
του
2 συστήματος να είναι του
ίδιου
διεθνούς
κατασκευαστή και να
καλύπτονται από τους
ίδιους όρους εγγύησης
Εικόνα
3 Διαγώνιος

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Πληκτρολόγιο με
Touchpad
Dock
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Alcantara
Burgundy ή Ice Blue ή
Platinum
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Bluetooth 4.0
Barrel button
Tail eraser
Burgundy ή Ice Blue ή
Platinum

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
ΝΑΙ

≥75 "
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ευκρίνεια
Ανάλυση εικόνας
Ρυθμός Ανανέωσης
Εικόνας
Τύπος Panel
HDR Type
Ήχος
Κανάλια
Ισχύς
Πρότυπα Ήχου
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Δέκτης
Media Player
Εγγραφή PVR
Φωνητικές Εντολές
Smart Δυνατότητες
Netflix
YouTube
Spotify
Λογισμικό
Ενσύρματες Συνδέσεις
Πλήθος HDMI
Πλήθος USB
Ethernet
Digital Audio Optical
Ασύρματες Συνδέσεις
Wi-Fi
Bluetooth
Chromecast Built-In
Γενικά
Έτος Κυκλοφορίας
Εγγύηση Προμηθευτή

ΕΙΔΟΣ 2: Ηχείο
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Τύπος
3
Ισχύς
4
Συνδεσιμότητα
5
6
7

Κανάλια
Ασύρματο Subwoofer
Εγγύηση

ΟΜΑΔΑ Δ΄
ΕΙΔΟΣ 1: Web Camera
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Αριθμός Μονάδων
Ποιότητα Εικόνας
2 Ανάλυση Βίντεο

4K Ultra HD
3840 x 2160
50/60 Hz
Edge LED
HDR10, HLG
Stereo
20 W
DTS, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Android
4
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
802.11 a/b/g/n/ac
Έκδοση 4.1, HID
ΝΑΙ
≥2019
≥2 έτη
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
Soundbar
360 W
AUX, Bluetooth, HDMI, HDMI
(ARC), Optical, USB, Wi-Fi
2.1
ΝΑΙ
≥2 Έτη

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
≥3840 x 2160
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Καρέ ανά δευτερόλεπτο
(fps)
Zoom
Γενικά
Συνδεση
Bluetooth
Μικρόφωνο
Τηλεχειριστήριο RF
Ανίχνευση ανθρώπινου
σώματος
Αυτόματο καδράρισμα
συμμετεχόντων κατ'
απαίτηση
Μείωση θορύβου
περιβάλλοντος
Σύνολο καλυπτόμενου
χώρου

ΕΙΔΟΣ 2: Μικρόφωνο
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Συνδεσιμότητα
3
Τοποθέτηση
4
Φωτισμός LED
5
Ελαχιστοποίηση θορύβου
φόντου
6
Shock-Proof αντοχή
7
Μεταλλική βάση
8
Μήκος καλωδίου
9
Εγγύηση

30 fps
5x HD
USB 3.0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
163° σε πλάτος x 110° σε
ύψος
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
USB
Επιτραπέζια
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥1,8m
≥2 έτη

ΟΜΑΔΑ Ε΄
ΕΙΔΟΣ 1: Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Χωρητικότητα
3
Μέγεθος
4
Χρώμα
Συνδεσιμότητα
5
Interface
6
7

Εξωτερική Παροχή
Ρεύματος
Εγγύηση

ΕΙΔΟΣ 2: USB Flash
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Χωρητικότητα
3
Interface

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5
4 TB
≤2.5"
Ασημί

ΝΑΙ/ΟΧΙ

USB 3.1
USB-C
ΟΧΙ
≥2 έτη

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
20
128 GB
USB 3.1
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4

USB Type

5
6

Ταχύτητα
Χρώμα

ΕΙΔΟΣ 3: Power Bank
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
2
Χωρητικότητα
3
Πλήθος Θυρών USB
4
USB-C
5
Δυνατότητες
6
7

Οθόνη ένδειξης
ποσοστού φόρτισης
Χρώμα

ΕΙΔΟΣ 4: Συσκευή Υπαγόρευσης
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Αριθμός Μονάδων
2 Τύπος μπαταρίας
3 Φίλτρο απομόνωσης χαμηλών
συχν/των
4 Προσθήκη/αντικατάσταση
εγγραφής
5 Οθόνη εγγραφής
6 Μέγιστος χρόνος εγγραφής
MP3 192kbps
7 Μπαταρία για MP3 192kbps
8 Απόκριση συχνότητας MP3
192kbps
9 Αποκοπή θορύβου
10 Εύκολη αναζήτηση
11 Διαγραφή
12 Προστασία
13 Μετακίνηση αρχείου
14 Υποδοχή ακουστικών
15 Είσοδος μικροφώνου
16 Θύρα USB

USB-A
USB-C
≥ 150 MB/sec
Μαύρο
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5
20000 mAh
2
ΝΑΙ
Quick Charge 3.0
Γρήγορη Φόρτιση
ΝΑΙ (στην μπροστινή
επιφάνεια)
Γκρι

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
Αλκαλική, μεγέθους AAA
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥43 ώρες 25 λεπτά
≥21 ώρες
75 – 15.000 Hz
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’
ΕΙΔΟΣ 1. Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αριθμός Μονάδων
Τύπος Επιτραπέζιου Η/Υ
Όλες
οι
διακριτές
συνιστώσες
του
συστήματος να είναι του

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
8
All-In-One PC
ΝΑΙ
40
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
26
27

ίδιου
διεθνούς
κατασκευαστή και να
καλύπτονται από τους
ίδιους όρους εγγύησης
Οθόνη
Τύπος
LED LCD
Διαγώνιος
≥ 27 "
Ανάλυση
1920x1080
Δυνατότητες
Full HD
Επεξεργαστής
Οικογένεια Επεξεργαστή
≥ Core i5
Συχνότητα
≥ 1 GHz
Μνήμη
Μέγεθος Μνήμης
≥ 8 GB
Τύπος
DDR4
Σκληρός Δίσκος
Αριθμός Δίσκων
2
Τύπος Δίσκου 1
SSD
Χωρητικότητα Δίσκου 1
≥128 GB
Τύπος Δίσκου 2
HDD
Χωρητικότητα
1000 GB
Κάρτα Γραφικών
Μοντέλο
MX 330 GDDR5
Μέγεθος Μνήμης
2048 MB
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα
Windows 10 Home ή Professional
64bit.
Να δοθεί το γνήσιο CD
εγκατάστασης ή αν είναι
εργοστασιακά
προεγκατεστημένο, να
προσφερθεί η δυνατότητα
επαναφοράς του Η/Υ στις
εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
Λοιπά
Δίκτυο
Ethernet 10 / 100 / 1000
Wi-Fi
Bluetooth
Ασύρματο ή Ενσύρματο
ΝΑΙ
Πληκτρολόγιο
Ασύρματο ή Ενσύρματο
ΝΑΙ
Ποντίκι
Ηχεία
ΝΑΙ
Web camera
ΝΑΙ
Εγγύηση καλής
λειτουργίας και δωρεάν
≥ 1 έτος
επί τόπου (On Site)
συντήρηση
Χρόνος αποκατάστασης
Μέχρι επόμενη εργάσιμη ημέρα
βλάβης
(Repair Next Business Day)
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ΕΙΔΟΣ 2. Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1 Αριθμός Μονάδων
2
2 Τύπος Επιτραπέζιου Η/Υ
All-In-One PC
Όλες
οι
διακριτές
συνιστώσες
του
3 συστήματος να είναι του
ΝΑΙ
ίδιου
διεθνούς
κατασκευαστή και να
καλύπτονται από τους
ίδιους όρους εγγύησης
Οθόνη
4 Τύπος
LED LCD
5 Διαγώνιος
≥28 "
6 Ανάλυση
4500x3000
7 Δυνατότητες
Touchscreen, Ultra HD
Επεξεργαστής
8 Οικογένεια Επεξεργαστή
≥Core i7
8 Μοντέλο
7820HQ
10 Αριθμός Πυρήνων
4
Επεξεργαστή
11 Συχνότητα
≥2,9 GHz
Μνήμη
12 Μέγεθος Μνήμης
≥32 GB
13 Τύπος
DDR4
Σκληρός Δίσκος
14 Τύπος
SSD
15 Χωρητικότητα
1000 GB
Κάρτα Γραφικών
16 Μοντέλο
GTX 1070
17 Μέγεθος Μνήμης
8192 MB
Πολυμέσα
18 WebCam
5.0 MP, 1080p video (front-facing)
19 Ηχεία
Stereo 2.1 speakers with Dolby
Audio Premium
Δικτύωση
20 Bluetooth
Wireless 4.0 technology
21 Θύρα Ethernet
ΝΑΙ
22 Ταχύτητα Δικτύου
10/100/1000 Mbps
23 Ασύρματο Δίκτυο
802.11ac Wi-Fi wireless
networking, IEEE 802.11 a/b/g/n
compatible
Συνδέσεις
4 x USB 3.0 (one high power port)
24
- Full-size SD™ card reader
(SDXC) compatible - 1 x USB-C 3.5 mm headphone jack
Λογισμικό
25 Λειτουργικό
Windows 10 Pro 64 Bit
Να δοθεί το γνήσιο CD
εγκατάστασης ή αν είναι
εργοστασιακά
προεγκατεστημένο, να
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προσφερθεί η δυνατότητα
επαναφοράς του Η/Υ στις
εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
26
27
28
29

Λοιπά
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Χρώμα
Εγγύηση καλής
λειτουργίας

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Silver
≥ 1 έτος

ΟΜΑΔΑ Ζ΄
ΕΙΔΟΣ 1. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
Αριθμός Μονάδων
1
Επεξεργαστής (CPU)
2
Οικογένεια Επεξεργαστή
≥Core i7
3
Συχνότητα
≥2,6 GHz
4
Αριθμός πυρήνων
6
Επεξεργαστή
Οθόνη
5
IPS Panel
ΝΑΙ
6
Διαγώνιος
16 "
7
Ανάλυση
3072x1920
8
Δυνατότητες
Retina Display
Μνήμη (RAM)
9
Χωρητικότητα Μνήμης
16 GB
10 Τύπος
DDR4
Κάρτα Γραφικών
11 Μοντέλο
Radeon Pro 5300M
12 Μνήμη
4 GB
Σκληρός Δίσκος
13 Τύπος
SSD
14 Χωρητικότητα
512 GB
Συνδεσιμότητα
15 Ασύρματο Δίκτυο
a/b/g/n + AC
16 Bluetooth
ΝΑΙ
17 Έξοδοι
4x Thunderbolt 3.0
Λογισμικό
18 Λειτουργικό Σύστημα
macOS
Λοιπά
19 WebCam
ΝΑΙ
20 Δακτυλικό Αποτύπωμα
ΝΑΙ
21 Touch Bar
ΝΑΙ
22 Χρώμα
Ασημί
23 Εγγύηση καλής
≥ 1 έτος
λειτουργίας
Το σύστημα να αποτελεί
ολοκληρωμένο προϊόν
24 επώνυμου διεθνούς
ΝΑΙ
κατασκευαστή και να μην
έχει δημιουργηθεί από την
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ένωση τμημάτων αυτού.
ΕΙΔΟΣ 2. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1 Αριθμός Μονάδων
1
Επεξεργαστής (CPU)
2 Οικογένεια Επεξεργαστή
≥Core i9
3 Μοντέλο
10980K
4 Συχνότητα
≥2,4 GHz
6 Γενιά Επεξεργαστή
≥10th Gen
Οθόνη
8 Διαγώνιος
17,3 "
9 Ανάλυση
1920x1080
10 Δυνατότητες
Full HD
Μνήμη (RAM)
11 Χωρητικότητα Μνήμης
≥32 GB
12 Τύπος
DDR4
Κάρτα Γραφικών
13 Μοντέλο
GeForce RTX 2080 SUPER
14 Μνήμη
8 GB
Σκληρός Δίσκος
12 Αριθμός Δίσκων
2
13 Τύπος Δίσκου 1
SSD
14 Χωρητικότητα Δίσκου 1
≥1000 GB
15 Τύπος Δίσκου 2
HDD
16 Χωρητικότητα
1000 GB
Συνδεσιμότητα
17 Ασύρματο Δίκτυο
NAI
18 Bluetooth
ΝΑΙ
19 Θύρα Ethernet
NAI
Θύρες
HDMI - USB 3.2 - USB-C - mini20
DisplayPort
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα
Windows 10 Pro 64 Bit
Να δοθεί το γνήσιο CD
21
εγκατάστασης ή αν είναι
εργοστασιακά
προεγκατεστημένο, να
προσφερθεί η δυνατότητα
επαναφοράς του Η/Υ στις
εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
Λοιπά
23 Εγγύηση καλής
≥ 1 έτος
λειτουργίας
Το σύστημα να αποτελεί
ολοκληρωμένο προϊόν
24 επώνυμου διεθνούς
ΝΑΙ
κατασκευαστή και να μην
έχει δημιουργηθεί από την
ένωση τμημάτων αυτού.
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ΕΙΔΟΣ 3. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1 Αριθμός Μονάδων
3
Επεξεργαστής (CPU)
2 Οικογένεια Επεξεργαστή
≥Core i5
3 Μοντέλο
10210U
4 Συχνότητα
≥1,6 GHz
5 Γενιά
10th Gen
Οθόνη
6 Διαγώνιος
≥15,6 "
7 Ανάλυση
1920x1080
8 Δυνατότητες
Full HD - Touchscreen
Μνήμη (RAM)
10 Χωρητικότητα Μνήμης
≥8 GB
11 Τύπος
DDR4
Κάρτα Γραφικών
12 Μοντέλο
UHD Graphics 620
13 Μνήμη
Shared
Σκληρός Δίσκος
14 Τύπος
SSD
15 Χωρητικότητα
512 GB
Συνδεσιμότητα
16 Ασύρματο δίκτυο
Wi-Fi 6
17 Bluetooth
NAI
18 Θύρες
HDMI- USB 2.0 - USB 3.1 - USBC
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα
Windows 10 Home
Να δοθεί το γνήσιο CD
19
εγκατάστασης ή αν είναι
εργοστασιακά
προεγκατεστημένο, να
προσφερθεί η δυνατότητα
επαναφοράς του Η/Υ στις
εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
Λοιπά
20 Κάμερα
FHD IR/RGB Combo Camera
21 Βάρος
≤2,1 kg
22 Χρώμα
Silver
23 Εγγύηση καλής
≥ 1 έτος
λειτουργίας
Το σύστημα να αποτελεί
ολοκληρωμένο προϊόν
24 επώνυμου διεθνούς
ΝΑΙ
κατασκευαστή και να μην
έχει δημιουργηθεί από την
ένωση τμημάτων αυτού.
ΕΙΔΟΣ 4. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1 Αριθμός Μονάδων
2
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

21
22
23

Επεξεργαστής (CPU)
Οικογένεια Επεξεργαστή
Μοντέλο
Συχνότητα
Γενιά Επεξεργαστή
Οθόνη
Τύπος Οθόνης
Διαγώνιος
Ανάλυση
Δυνατότητες
Μνήμη (RAM)
Χωρητικότητα Μνήμης
Τύπος
Κάρτα Γραφικών
Μοντέλο
Μνήμη
Σκληρός Δίσκος
Τύπος
Χωρητικότητα
Συνδεσιμότητα
Ethernet
Wi-Fi
Bluetooth

≥Core i7
9850H
≥2,6 GHz
≥9th Gen
IPS Panel
15,6 "
1920x1080
Full HD
16 GB
DDR4
RTX 2060
6 GB
SSD
256 GB
NAI
NAI
NAI
HDMI - USB 2.0 - USB 3.0 -USBC

Θύρες
Λογισμικό
Λειτουργικό Σύστημα

Λοιπά
Βάρος
Εγγύηση καλής
λειτουργίας
Το σύστημα να αποτελεί
ολοκληρωμένο προϊόν
επώνυμου διεθνούς
κατασκευαστή και να μην
έχει δημιουργηθεί από την
ένωση τμημάτων αυτού.

ΟΜΑΔΑ Η’
ΕΙΔΟΣ 7. Ποντίκια Υπολογιστή
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός Μονάδων
Γενικά
2
Πλήκτρα

Windows 10 Pro (64bit)
Να δοθεί το γνήσιο CD
εγκατάστασης ή αν είναι
εργοστασιακά προεγκατεστημένο,
να προσφερθεί η δυνατότητα
επαναφοράς του Η/Υ στις
εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
≤2,5 kg
≥ 1 έτος

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
15
7
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3
4
5
6
7
8
9

Τύπος
Μέγεθος
Ανάλυση
Εργασία σε πολλούς
υπολογιστές ταυτόχρονα
Χρώμα
Συνδεσιμότητα
Ασύρματο
Σύνδεση

Optical
Standard
1000 dpi
ΝΑΙ
Γκρι
Ναι
USB, Bluetooth
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………. Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός - αριθμός TK fax) ………………………….. Ημερομηνία έκδοσης ……………… ΕΥΡΩ.
…………………………………
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι
του ποσού των …………………………………. (ολογράφως) ΕΥΡΩ, (…………………€) υπέρ της
εταιρείας
……………………………………….………ΑΦΜ………………………………….
…………………………………………………………. δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο
διαγωνισμό της
………………………………………………για την ανάδειξη ……………………………………... σύμφωνα
με την υπ. αρ. 06/2021 Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
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.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………………………
Ημερομηνία έκδοσης …………………………...
Προς το «……………………………………..…» (πλήρη στοιχεία)
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. …………………………..
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………..……………

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία)
…………………………… οδός ……………………………………………...….. αριθ. ……………. ως
Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, Σύμβαση με αριθμ. 09/2021, που θα
καλύπτει
την
υλοποίηση
του
έργου
…………………………..…………………………………………….., συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
.…..% ΕΥΡΩ………………………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. 06/2021
Διακήρυξης «Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη
αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας
Υγείας, για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19».
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23-03-2021 και ότι σύμφωνα με σχετικό
όρο στη Σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για
ΕΥΡΩ …………………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση
υπέρ της εταιρείας …………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιρειών 1) …………….…………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά
για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα,
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
να καταβάλλει μέσα σε τρεις (03) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή
ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει
οποιοδήποτε όρο της Σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα
ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωσή μας που
απορρέει από την παρούσα.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών 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 καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄ αριθμ. 09 /2021

για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής
Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας, για την αποφυγή και περιορισμό της
διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19».
Στην Αθήνα, σήμερα

/

/2021, μεταξύ των συμβαλλομένων:

Αφενός του Υπουργείου Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αριστοτέλους 17-19, Τ.Κ.:104 33,
Α.Φ.Μ.:099017070, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ Αθηνών), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με εντολή υπουργού, από
τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο, το οποίο
θα αποκαλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»
και
αφετέρου της εταιρείας
………………………….. με Α.Φ.Μ.:…………………. Δ.Ο.Υ.:
…………….., που εδρεύει στην οδό …………………….., Τ.Κ. ………, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον …………………….. , κάτοχο του υπ΄αριθμ
………….. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας
«Ανάδοχος»,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄/45/9-3-1999), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204//15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων», όπως ισχύει.
3. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/2014,τ.Α΄), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄/147/8-08-2016) και τις
τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ A’ 133/07.08.2019) Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/09-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», όπως ισχύει.
7. Τη με αριθμ. Α1α/οικ 59425/16-08-2019 (ΦΕΚ 578/ΥΟΔΔ/16-08-2020) «Απόφαση
«Διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δημόσιας; Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού του
Υπουργείου Υγείας κ. Π. Πρεζεράκου».
8. Τη με αριθμ. Α1ε/οικ 76584/3-12-2020 (ΦΕΚ 5335/τ.Β΄/3-12-2020), «Απόφαση Ορισμού
διατάκτη και αποφαινόμενου οργάνου για δαπάνες και δημόσιες συμβάσεις που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας».
9. Tην με αρ. πρωτ.Β3α/Γ.Π. 13111/01-03-2021 απόφαση «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση
πίστωσης ποσού ύψους 27.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2021 από τον λογαριασμό 3120389001
του Φ. 1015/202 (ΑΔΑΜ: 21REQ008235220 2021-03-04, ΑΔΑ:ΩΘΝΖ465ΦΥΟ-ΘΘΟ).
10. Tην με αρ. πρωτ.Β3α/Γ.Π.13122/01-03-2021 απόφαση «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση
πίστωσης ποσού ύψους 35.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2021 από τον λογαριασμό 3120301001
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του Φ. 1015/202 (ΑΔΑΜ: 21REQ008235154 2021-03-04, ΑΔΑ:ΩΜΟΖ465ΦΥΟ-ΘΛΖ).
11. Η με αριθμ. πρωτ. …………………….«Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού». (AΔΑΜ:
………………………) (ΑΔΑ: ……………………………….).
11. Η με αριθμ. πρωτ.
/ -2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Αποδοχή πρακτικού ανοίγματος προσφορών και
κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς
εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη αναγκών της
Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας, για την
αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19».
ΑΔΑΜ: ……………………………………….)
12. Η με αριθμ. πρωτ……-2021 «Ανακοίνωση κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για
την. προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής
Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας, για την αποφυγή και περιορισμό της
διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19», (ΑΔΑ………………………………..).
ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Γενικοί Όροι
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
2.1.Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη
αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας,
για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19», όπως αναφέρονται
αναλυτικά στο Άρθρο 3, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β΄ - Πίνακας Συμμόρφωσης
Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης 06/2021.
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών
καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου και κατισχύει κάθε άλλου
εγγράφου.
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του έργου στον
Ανάδοχο, στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.
2.2 Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά, κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την
παρούσα Σύμβαση, είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 3
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς
εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη αναγκών της
Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας, για την
αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19»,όπως αναφέρεται στο μέρος Β’
της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση της.
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ΑΡΘΡΟ 5
Αμοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό ………… συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι αναλυτικά:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα Φ. 1015/202 ΑΛΕ 3120389001 ποσού 27.000,00 ευρώ
και από τον Φ 1015/202 ΑΛΕ 3120301001 ποσού 35.0000,00€.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει της τιμής, χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του έργου.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την προμήθεια των
ειδών χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης
αιτίας.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια προμήθειας των
υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.
Δεν προβλέπεται προκαταβολή.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), μετά από την εκάστοτε παράδοση των υπό
προμήθεια ειδών και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 200 του Ν.
4412/2016.
Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υπηρεσιών όπως αυτά περιγράφονται στην Σύμβαση, θα
πραγματοποιηθεί από την ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα οριστεί. Η
αρμόδια Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα ενημερωθεί εγγράφως και
έγκαιρα σε συνεννόηση με την Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων
Δημόσιας Υγείας, για τις ημερομηνίες παραλαβής των υπηρεσιών.
Η Ειδική Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής των αγαθών
κατόπιν ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως, στο οποίο θα
εισηγείται την πληρωμή του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Σε αντίθετη
περίπτωση η επιβολή των νομίμων κυρώσεων (βάσει των προβλεπομένων του Ν. 4412/2016) θα
διερευνηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του
Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως
των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά
κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών
που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παρ.2, εδ.γγ’,
Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013 φόρος εισοδήματος 4% για τα αγαθά.
γ) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο 44 του
Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
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κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου
20%.
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί
όλων των συμβάσεων (αρχικής, τροποποιητικής, ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης) που
υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016, & στην ΚΥΑ
1191/22-03-17 (ΦΕΚ 969/Β΄/22-03-17) ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης,
οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου
εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα
και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% (άρθρο 6, ΚΥΑ 1191/22-03-17). Το ποσό της
κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ
και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
Δεν προβλέπεται προκαταβολή.
ΑΡΘΡΟ 6
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
203 του Ν. 4412/2016.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7
Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας, βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης- Διάρκεια Σύμβασης
Η παράδοση των υπό προμήθεια αγαθών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός (1) από την
υπογραφή της σύμβασης. Τόπος παράδοσης αποτελούν τα γραφεία της Δ/νσης Επιχειρησιακής
Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, Μακεδονίας 6-8, ΤΚ 10433, Αθήνα.
Η παράδοση θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως με την Δ/νση Επιχειρησιακής
Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας.
Η σύμβαση έχει διάρκεια 1 μήνα και ισχύει από την υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 10
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υπηρεσιών
Για την εκπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, ισχύουν σε βάρος του Αναδόχου ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 11
Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση
Για την απόρριψη συμβατικών υποχρεώσεων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016 καθώς και τα όσα προβλέπονται στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 12
Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής
Η παραλαβή των υπό προμήθεια αγαθών όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση, θα
πραγματοποιηθεί από την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα ενημερωθεί εγγράφως και έγκαιρα από την Δ/νση
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, για τις ημερομηνίες παραλαβής
των υπηρεσιών.
Η Ειδική Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, κατόπιν ποσοτικού και
ποιοτικού ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, στο οποίο θα
εισηγείται την πληρωμή του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Σε αντίθετη
περίπτωση η επιβολή των νομίμων κυρώσεων (που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016) θα διερευνηθεί
από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 13
Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
Προς εξασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο
Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό……………..εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, ποσού…………………………………. Ευρώ (………..€), που αντιπροσωπεύει ποσοστό
5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, με κάλυψη ενός (1) μήνα από την λήξη της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική προμήθεια των υπηρεσιών του
συμβατικού χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 14
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που δεν προβλέπεται στην παρούσα
Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 15
Έγγραφη Επικοινωνία
15.1 Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα και αποστέλλονται σε αντίγραφα στη διεύθυνση:
Αριστοτέλους 17-19, Τ.Κ.104 33 Αθήνα
15.2 Όλα τα κείμενα που απευθύνονται στον Ανάδοχο, αποστέλλονται στη διεύθυνση:
………………………………….……………………
ΑΡΘΡΟ 16
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών
16.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
16.2 Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη και με βάση
τους όρους της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 17
Τροποποίηση Σύμβασης
Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 132, 201 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθμ. 6/2021
Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 4412/2016, Ν. 4270/2015 όπως τροποποιήθηκαν
μεταγενέστερα και ισχύουν κλπ.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση
άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη Σύμβαση
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το
περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από τους
δύο συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) κατατέθηκαν στο
Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, το τρίτο δόθηκε στον εκπρόσωπο της
Αναδόχου εταιρείας.
Αθήνα,

/

/2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Γ΄
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 φορέα1 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: [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [00010899]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-19, ΑΘΗΝΑ, 104 33]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ευθυμία Γεωργιτσοπούλου]
- Τηλέφωνο: [213 2161533]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [georgitsopouloue@moh.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.moh.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [«Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και
συναφούς εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη
αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοιού Covid-19
CPV 30230000-0 (εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών), CPV 30237200-1(εξαρτήματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού [……]
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει την
εκτέλεση
συμβάσεων
στο
πλαίσιο
προγραμμάτων
προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο

Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών ε) [] Ναι [] Όχι
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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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 …):

59

ΑΔΑ: ΩΑ73465ΦΥΟ-ΚΝΒ

21PROC008266488 2021-03-10

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
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
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []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).
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Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου16 το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία
1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
20;
(«αυτοκάθαρση»)
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21: [……]
62

ΑΔΑ: ΩΑ73465ΦΥΟ-ΚΝΒ

21PROC008266488 2021-03-10

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι
τυχόν εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
α)[……]·
α)[……]·
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και β)[……]
β)[……]
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
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 γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό Εάν
ναι,
ναΕάν ναι, να αναφερθούν
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
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, αναφέρετε:
εγγράφων): 24
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις 27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες [] Ναι [] Όχι
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

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 συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
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
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
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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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
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
εγκατάστασής32; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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 αναφέρονται33, 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 δωρεάν34.
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): [……]

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το
σύνολο αυτών
2

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

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
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Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

5

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

6

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά
...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα
έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός
ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32 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.
33 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
34 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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