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ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 

στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΝΑΙ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

 

15/03/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδη-

γίας 2004/18/Ε.Κ. (Καταργήθηκε εκτός από τις διατάξεις για το Ενιαίο Πρό-

γραμμα Προμηθειών) 

2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ-

χου των δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευ-

θύνη» 

3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-

χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο-

διοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»  

4. Του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

(Δεν καταργείται, αλλά εφαρμόζεται δυνητικά, σύμφωνα με το αρ. 221) 





6. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 

εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»  

7. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Το-

μέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις 

8. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στην Οδηγία 35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

9. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», 

όπως ισχύει. (Ισχύει μέχρι 1-1-2021) 

10. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τ. ΠΡΩΤΟ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-

γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ» 

11. Το αριθ.: πρωτοκόλλου 164/14-02-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Πληροφορι-

κής και Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΜ: 18REQ002666874 2018-02-14. 

12. Την αριθ.: 08/01-03-2018 πράξη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. θέμα 3
ο
 , ΑΔΑ: 

ΨΖ624691Ο8-Ε3Σ, ΑΔΑΜ: 18REQ002764530 2018-03-07). 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 

1- Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Ν.4412/2016 άρθρο 86) ανά 

ομάδα, για την «Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου φωνής 

και δεδομένων στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», όπως αναφέρεται στο ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (Στοιχεία Διαγωνισμού) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ (Τεχνικές Προδια-

γραφές) της παρούσας. 

2- Προϋπολογισμός: € 60.000,00 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), € 74.400,00 με Φ.Π.Α. 24%.  

ομάδα 1 προϋπολογισμού:  7.400,00 ευρώ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 

ομάδα 2 προϋπολογισμού: 27.420,00 ευρώ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 

ομάδα 3 προϋπολογισμού: 24.300,00 ευρώ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 

ομάδα 4 προϋπολογισμού:       880,00 ευρώ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 

3- Οι προσφορές ισχύουν για 90 ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνι-

σμού. 

4- Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

5- Η ακριβής ημερομηνία παράδοσης των υλικών θα καθορίζεται σε συνεργασία του/των 

αναδόχου/ων με την διεύθυνση πληροφορικής και τεχνικών υπηρεσιών του ΤΕΙ  Α.Μ.Θ. 





6- Οι κάθε φύσης απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του ΤΕΙ  Α.Μ.Θ. συμφωνούνται 

να είναι ανεκχώρητες. 

7- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερών 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. www.teiemt.gr  (Ν.4412/2016 άρθρο 121) 

8- Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε από 

την ιστοσελίδα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. www.teiemt.gr .ή από το τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζη-

μιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

9- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΩΡΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 

Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 
29-03-2018 Πέμπτη 10.30 π.μ 

10- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ μέχρι 

τις 28-03-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ, με οποιονδήποτε τρόπο.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρό-

θεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να απο-

σφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

11- Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδο-

τημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής. 

12- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β)  ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

γ)  συνεταιρισμοί 

δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών (Ν.4412/2016 άρθρο 2 και 25) 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορ-

φή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 

εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (Ν.4412/2016 άρθρο 19) 

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 

σύμβαση εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα 

Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς 

από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (Ν.4412/2016 άρθρο 19) 

http://www.teiemt.gr/
http://www.teiemt.gr/




13-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επι-

συνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 

 

 

 

  





 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ΄  

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

«Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού για την συντήρηση και 

ανάπτυξη του δικτύου δεδομένων και φωνής και δεδομένων 

του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» 

Συσκευές αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS τεμ 2. 

Μονάδες διανομής ισχύος PDU τεμ 2. 

Εξυπηρετητής Server τεμ. 4 

Μεταγωγέας δικτύου switch τεμ. 1. 

Φορητοί Η/Υ τεμ. 2. 

Η/Υ τεμ. 25. 

Οθόνες τεμ 3. 

Λοιπός εξοπλισμός. 

CPV 30213300-8,  31710000-6 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑ-

ΠΑΝΗ 

€ 60.000,00 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.) 

€ 74.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 ομάδα 1 προϋπολογισμού:  7.400,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

ομάδα 2 προϋπολογισμού: 27.420,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

ομάδα 3 προϋπολογισμού: 24.300,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

ομάδα 4 προϋπολογισμού:      880,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

2013ΣΕ04300002 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  Τα υλικά κάθε ομάδας πρέπει να παραδίδονται όλα μαζί. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ  ΟΜΑΔΑ ΝΑΙ (Ο προσφέρων μπορεί να συμμετάσχει από μία έως και 

όλες τις ομάδες.) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Α.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλο-

δαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5
ης

.10.1961, που κυ-

ρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). (Ν. 4412/16 άρθρο 92) 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, για το έγκυρο της συμμετοχής του, να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής (υ-

πόδειγμα της στο Παράρτημα Η), με τα στοιχεία του διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα 

εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς. 

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

 

ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου. 

Άγιος Λουκάς. 

Καβάλα. 

Τ.Κ. 65404 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η αίτηση που συνοδεύει την προ-

σφορά να περιέρχεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. μέχρι την Τετάρτη 28-03-2018 

 

Εάν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την Πέμπτη 29-03-2018 για τυχόν απρό-

βλεπτο γεγονός (π.χ. απεργία ,έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λ.π), αναβάλλεται για την ίδια ώρα 

τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο δια-

γωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση 

αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε πε-

ρίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επανα-

λαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία 

περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 

 
2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 90 ημέρες από την επομένη της διε-

νέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν 

την προσφορά τους.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρί-

πτεται ως απαράδεκτη. (Ν. 4412/16 άρθρο 97) 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν 

από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.  

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

σματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτω-

ση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέ-

χοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζη-

τηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τε-





 

λευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους 

και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

 

3. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της προμήθειας δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 

να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (Ν. 4412/16 άρθρο 102). 

 

4. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή «Αίτηση συμμετοχής». 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

γ. Ο Τίτλος της σύμβασης 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμε-

τοχής 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

(Ν. 4412/16 άρθρο 92) 

 

5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικό-

τερα τα εξής: 

5.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της προσφοράς του ως εξής: 

Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 

Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

Γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικο-

νομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

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

νογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προ-

σφορών (Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού), κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την 

τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

6. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται υπο-

χρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξου-

σιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετο-

χής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και 

ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (Ν. 4412/16 άρθρο 96). 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έ-

ναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην 

ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (Ν. 4412/16 άρθρο 19) 





 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συ-

νεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντι-

κατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.  

 

7. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και 

τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή ε-

μπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετι-

κή δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 

την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. (Ν. 4412/16 άρθρο 21) 

 

8. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγ-

γραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 

σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώ-

δεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. (Ν. 4412/16 

άρθρο 102)  

 

Β. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (Ν. 4412/16 άρθρο 100) 

 

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερο-

μηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο 

μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρε-

σία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

 

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως ε-

ξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

 

4. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών προσφορών και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονο-

γράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 

το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  

Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέ-

ντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονομικές 





 

Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό 

που υπογράφει η Επιτροπή. (Ν. 4412/16 άρθρο 117) 

 

6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή διαβιβάζει 

την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.  

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 

1.1. ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 

 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοι-

κητική 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 οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. (Άρθρο 80), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρα-

τικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. (Ν. 4412/16 άρθρο 73) 

 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανω-

νύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-

ου. (Ν. 4412/16 άρθρο  73 και 80)  

 

Στην περίπτωση συνεταιρισμών, το απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται για τον πρόεδρο του 

Διοικητικού του Συμβουλίου.  

 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τε-

λευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε δια-

δικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει 

τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύ-

πτουσα από παρόμοια διαδικασία (Ν. 4412/16 άρθρο 73 και 80). 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγ-

γραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις , το έγγραφο ή πιστοποιητικό 

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

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητι-

κής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. (Ν. 4412/16 άρθρο 

73 και 80)  

 





 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομη-

νία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφο-

ρές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

(Ν. 4412/16 άρθρο 80) 

***Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ii) και (iii) εκδί-

δονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό  

 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης εάν πρόκειται 

για αλλοδαπούς ή εγκατεστημένους την αλλοδαπή), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.  

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως το ΦΕΚ 

ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντί-

γραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 

Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμο-

ποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. (Ν. 4412/16 άρθρο 93) 

 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνο-

νται: 

     (α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.   

     (β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από  διαγωνισμούς, με αμετάκλητη 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων (Ν. 4412/16 άρθρο 74) 

 

 (γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακε-

ραιότητά του (Ν. 4412/16 άρθρο 73) 

     (δ) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και 

δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (Ν. 4412/16 άρθρο 73) 

     (ε) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  

     (στ) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για 60 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του δια-

γωνισμού. 

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

1.2 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Κατατίθενται συμπληρωμένοι επί ποινή αποκλεισμού τους οι Πίνακες του παραρτήματος Δ΄ με τα απα-

ραίτητα ζητούμενα (Μόνον της/των Ομάδας/ων στις οποίες συμμετέχουν).  

Prospectus επιθυμητά (Μόνον της/των Ομάδας/ων στις οποίες συμμετέχουν). 

 





 

1.3 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Οι τιμές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο των υπό προμήθεια 

ειδών κάθε ομάδας, οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού 

τον Πίνακα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Ε΄ με τα απαραίτητα ζητούμενα. (Μόνον 

της/των Ομάδας/ων στις οποίες συμμετέχουν). 

Οι τιμές των προσφορών δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν πα-

ρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 72) 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένω-

σης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύου-

σες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να πα-

ρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντί-

στοιχου χρηματικού ποσού.  

 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύο-

νται από επίσημη μετάφραση.  

 

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο α-

πευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 

οφειλή). 

 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) Την ημερομη-

νία έκδοσης,  

β) Τον εκδότη,  

γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: αα)Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος χαρτοσήμου,  

η)τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διε-

νέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

και  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

  





 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης ε-

κτός Φ.Π.Α της/των Ομάδας/ων οι οποίες του κατακυρώθηκαν. 

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Ε. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 95) 

1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ για το σύνολο των υπό προμήθεια ει-

δών κάθε ομάδας. 

2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρού-

σα. 

3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτε-

ται ως απαράδεκτη. 

5. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Προσφο-

ρές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  

Ι. Τιμή ομάδας σε ΕΥΡΩ μη του Φ.Π.Α. αλλά συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

ΙΙ. Ποσό Φ.Π.Α., της ανωτέρω τιμής. 

ΙΙΙ. Τιμή ομάδας συνολική σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προμήθειας ανά ομάδα, για πα-

ράδοση του είδους ελεύθερου και τοποθετημένου όπου ορίζει ο φορέας. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και τα έξοδα μεταφοράς μέχρι της θέσεως τοποθε-

τήσεως που θα του υποδειχθεί. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά ομάδα. 

 

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά, οι αναθέτουσες 

αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινο-

ποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδί-

ως:  

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής.  

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρον για την 

παροχή των προϊόντων. 

γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,  

δ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

(Ν. 4412/16 άρθρο 88) 





 

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 127) 

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοι-

νοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης 

του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), 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 παρά-

βολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-

σης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/16 άρθρο 86) 

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για κάθε ομάδα. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον/ους προμηθευτή/ες με την πλέον συμφέρουσα από οικονο-

μική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κρι-

θεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

 

Η. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον/ους προμηθευτή/ες που έχει/ουν καταθέσει την πλέον συμφέρου-

σα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών κάθε ομάδας.  

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαρά-

δεκτη. 

3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυμφωνία ή συμφωνία των προσφορών με τους απαράβατους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου (Αναθέτουσα Αρχή) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για (μία, περισσότερες ή όλες τις ομάδες): 

(α) Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

(β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

(γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευ-

σης, εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρ-

χής 

(δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

Θ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ (Ν. 4412/16 άρθρο 105) 

1. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής. (Ν. 4412/16 άρθρο 103) 





 

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρα-

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

προσωρινό/ους ανάδοχο/ους. 

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται ε-

φόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενστάσεων 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου  από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον/ους προσωρινό/ους ανάδοχο/ους. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο/οι ανάδοχος/οι καλεί-

ται/ουνται να προσέλθει/ουν για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επι-

στολή καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

4. Εάν ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύ-

ηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμ-

φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

5. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης μετά τη σύναψη και την υπογραφή της. 

6. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, δια-

κήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

7. Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και την σύμβαση ο/οι προμηθευτής/ες υπάγεται στην αρ-

μοδιότητα των δικαστηρίων της Καβάλας.  

8. Οι από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. συμφω-

νούνται και είναι ανεκχώρητες.  





 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ ΄  

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  

 

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 202) 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα της ομάδας.  

β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα της ομάδας που παραδόθηκε. 

γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος της ομάδας. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδε-

σμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 206) 

1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσης. 

2. Ο/οι προμηθευτής/ες υποχρεούται να ειδοποιεί/ουν την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής των υλικών και 

την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει/ουν το/τα υλικό/α της ομάδας, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του ν. 

4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων. 

4. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παρά-

τασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκ-

πτωτος. 

 

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ν. 4412/16 άρθρο 208) 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβή των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός 

έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: (α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική εξέταση ή (γ) πρα-

κτική δοκιμασία. 

3. Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή 

απόρριψης) του υλικού.  

4. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 

στο αρ. 208 του ν. 4412/2016. 

5. Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

6. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής των υλικών αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης 

των υλικών. (Ν. 4412/16 άρθρο 209) 

 

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (Ν. 4412/16 άρθρο 

203) 

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 αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνω-

μοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

Α)εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκλη-

ση από την αναθέτουσα αρχή 

Β)εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 

αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 





 

 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Ν. 4412/16 άρθρο 200) 

1. H πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται εφ’ άπαξ με την εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών της ομάδας. 

2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 

200 του ν. 4412/2016: 

(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

(β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

(γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγια δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

(δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητα. 

  





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 

Ομάδα 1 

Συσκευές αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS τεμ 2. 

Μονάδες διανομής ισχύος PDU τεμ 2. 

Προϋπολογισμός: 7.400,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Ομάδα 2 

Εξυπηρετητής Server τεμ. 4. 

Μεταγωγέας δικτύου switch τεμ. 1. 

Προϋπολογισμός: 27.420,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Ομάδα 3 

Φορητοί Η/Υ τεμ. 2. 

Η/Υ τεμ. 25. 

Οθόνες τεμ 3.  

Προϋπολογισμός: 24.300,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Ομάδα 4 

Λοιπός εξοπλισμός. 

Τεμάχια:1 

Προϋπολογισμός: 880,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

  





 

Ομάδα 1 - Προϋπολογισμός: 7.400,00 € 
 

1.1 Συσκευές αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), Τεμάχια:2 
 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 2   

1.2 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εται-

ρία κατασκευής 
ΝΑΙ   

1.3 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 

είναι σύγχρονης τεχνολογίας.  
ΝΑΙ   

1.4 

θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγω-

γή από τον κατασκευαστή τους την 

χρονική στιγμή υποβολής της προ-

σφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει 

σταματήσει η παραγωγή τους ή να 

βρίσκονται στην κατάσταση End Of 

Life.  

ΝΑΙ   

1.5 

Ύπαρξη πίνακα ελέγχου με οθόνη 

υγρών κρυστάλλων και κομβία χειρι-

σμού για την απεικόνιση της κατά-

στασης λειτουργίας του UPS, για τον 

έλεγχο των λειτουργιών του (εκκίνη-

ση, τερματισμός λειτουργίας, θέση σε 

λειτουργία by-pass, κλπ)  

ΝΑΙ   

1.6 Emergency power off (EPO) NAI   

1.7 
Δυνατότητα τοποθέτησης σε rack 

(Rack Mounted) 
NAI   

1.8 
Να περιληφθεί και o απαραίτητος ε-

ξοπλισμός για τοποθέτηση στο rack.  
NAI   

2 Παρεχόμενη ισχύς- Τεχνολογία    

2.1 
Τεχνολογία on line διπλής μετατρο-

πής (double-conversion on-line)  
ΝΑΙ   

2.2 
Ισχύς εξόδου (Output Power Capaci-

ty)  
≥8000VA   

2.3 Ονομαστική τάση εξόδου 
ΝΑΙ   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

220/230/240 V   

2.4 Συχνότητα εξόδου 
50/60 Hz ± 3 Hz 

(auto sense) 
  

2.5 
Ονομαστική τάση εισόδου 

220/230/240 V   
ΝΑΙ   

2.6 Συχνότητα εισόδου 
40-70 Hz auto-

selecting 
  

3 Interfaces    

3.1 Ethernet - RJ-45  NAI   

3.2 serial - RJ-45  NAI   

3.3 4 pin USB Type B  NAI   

4 Συσσωρευτές    

4.1 Τεχνολογία συσσωρευτή Lead acid    

4.2 Αυτονομία για πλήρες φορτίο  ≥5min   

5 Εγγύηση    

5.1 Διάρκεια εγγύησης για το UPS  και 

για τους συσσωρευτές  
≥3 έτη    

1.2 Μονάδα διανομής ισχύος (PDU), Τεμάχια:2 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1. Γενικά    

1.1 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία 

κατασκευής.  
ΝΑΙ   

1.2 Δυνατότητα τοποθέτησης οριζόντια σε rack ΝΑΙ   

1.3 Αριθμός εξόδων12 θέσεων, 16Α, C13 ΝΑΙ   

1.4 Ίδιου κατασκευαστή με το UPS ΝΑΙ   

 

  





 

 

Ομάδα 2 
 

Εξυπηρετητές (servers) και Μεταγωγέας δικτύου (switch)  
Προϋπολογισμός: 26.800,00 € 

Για λόγους συμβατότητας όλα τα είδη της ομάδας θα πρέπει να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή  

2.1 Eξυπηρετητής (server) 1, Τεμάχια: 2 
 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1. Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 2   

1.2 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία 

κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 
ΝΑΙ   

1.3 Rack Mounted Servers ποσότητα 2   

1.4 
Να διαθέτουν Rack Rails with Cable 

Management Arm 
ΝΑΙ   

1.5 
Ύψος σε U του κάθε προσφερόμενου 

εξυπηρετητή 
≤ 1U   

1.6 
Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας 

και Ασφάλειας, CE. 

ΝΑΙ   

2 Μητρική (motherboard)    

2.1 
Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU 

sockets) ανά server 
≥ 2   

2.2 

Προσφερόμενοι επεξεργαστές τύπου 

Intel Xeon Silver 4114 2.2G ή αντί-

στοιχοι 

NAI   

2.3 

Να προσφέρει δύο (2) Intel Xeon® 

Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s 

2UPI, 14M Cache ή καλύτερους 
NAI   

3 Θύρες / Connectors    

3.1 Serial port ≥ 1   

3.2 External USB 2.0 ports ≥ 2   

3.3 External USB 3.0 ports ≥ 2   

3.4 VGA interface ≥ 2   

4 Μνήμη (RAM)    

4.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 1.5TB   

4.2 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 128GB   

4.3 Συχνότητα μνήμης (RAM)  
≥ 

2667MT/s 
  





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

4.4 Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB ΝΑΙ   

4.5 Μνήμη  RDIMM ΝΑΙ   

4.6 Συνολικά DIMM slots ανά server ≥ 24   

5. 
Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δί-

σκοι 
   

5.1 
Ο Server να υποστηρίζει σκληρούς 

δίσκους 2.5” 
≥ 8   

5.2 
Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα 

λειτουργίας (hot plug) 
ΝΑΙ   

5.3 
Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 

12Gbps 
ΝΑΙ   

5.4 
Υποστήριξη hardware RAID levels 0, 

1, 5, 6, 10, 50, 60  
NAI   

5.5 RAID Controller Cache ≥ 1GB   

5.6 
Ο server να προσφερθεί με σκληρό 

δίσκο SAS 12Gbps 2.5” 
≥ 2   

5.7 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 300 GB   

5.8 Ταχύτητα σκληρού δίσκου ≥ 15Κ RPM   

5.9 Εσωτερικό DVD ROM ΝΑΙ   

6 Ελεγκτές  Δικτύου     

6.1 Αριθμός θυρών 1G Base-T ≥ 2   

6.2 Αριθμός θυρών 10G Base-T ≥ 2   

7 Ελεγκτής διαχείρισης    

7.1 

Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit 

Ethernet για τη διαχείριση του συ-

στήματος  

ΝΑΙ   

7.2 

Να προσφερθεί ενσωματωμένη στον 

ελεγκτή διαχείρισης VFlash κάρτα SD 

16GB για σκοπούς servicing 

ΝΑΙ   

7.3 Να προσφέρει agentless monitoring  NAI   

7.4 

Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω 

SSH, Telnet, Command Line (lo-

cal/remote), Web GUI 

NAI   

7.5 

Να υποστηρίζει Two-factor authenti-

cation, Single Sign-on, PK authenti-

cation, Directory Services (AD/LDAP) 

NAI   

7.6 
Υποστήριξη boot control, power con-

trol και power monitoring του συστή-
ΝΑΙ   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

ματος  

7.7 

Υποστήριξη health monitoring του 

συστήματος για: Fan, Power Supply, 

Memory, CPU, RAID, NIC, HD 

ΝΑΙ   

7.8 

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual 

Folders, Virtual Console, Virtual Con-

sole Chat, Virtual Flash Partitions, 

Remote File Share 

ΝΑΙ   

7.9 

Υποστήριξη remote & scheduled/auto 

update, remote configuration, re-

mote OS deployment, configuration 

backup/restore 

NAI   

7.10 Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps ΝΑΙ   

8 Λοιπά χαρακτηριστικά    

8.1 
Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης 

του κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

8.2 
Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη  

παροχή ρεύματος 
ΝΑΙ   

8.3 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

8.4 

Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τρο-

φοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot 

plug) 

ΝΑΙ   

8.5 
Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο α-

ριθμός των τροφοδοτικών  
ΝΑΙ   

8.6 
LCD panel με πληροφορίες του συ-

στήματος 
ΝΑΙ   

8.7 

Υποστηριζόμενα OS: 

MS Windows Server with Hyper-V ,  

RHEL, Citrix XenServer, VMware 

ESXi, Ubuntu 

NAI   

9 Εγγύηση    

9.1 
Συνολική εγγύηση συστήματος για 

όλα τα μέρη και υποσυστήματα 
≥ 5 έτη   

9.2 

Ανταπόκριση για το Hardware On 

Site, συμπεριλαμβανόμενων των α-

νταλλακτικών και εργασίας, από τον 

κατασκευαστή, την επόμενη εργάσι-

μη μέρα (next business day) 

ΝΑΙ 

  

9.3 

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 

υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρε-

ται και να να αποδεικνύεται γραπτά 

από τον κατασκευαστή του Server 

ΝΑΙ 

  





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

9.4 
O προμηθευτής να είναι πιστοποιημέ-

νος συνεργάτης του κατασκευαστή  

ΝΑΙ 
  

 

2.2 Eξυπηρετητής 2, Τεμάχια: 1 
 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1. Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 1   

1.2 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία 

κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 
ΝΑΙ   

1.3 Rack Mounted Servers ποσότητα 2   

1.4 
Να διαθέτουν Rack Rails with Cable 

Management Arm 
ΝΑΙ   

1.5 
Ύψος σε U του  προσφερόμενου εξυ-

πηρετητή 
 1U   

1.6 
Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας 

και Ασφάλειας, CE. 

ΝΑΙ   

2 Μητρική (motherboard)    

2.1 
Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU 

sockets) ανά server 
≥ 1   

2.2 

Προσφερόμενοι επεξεργαστές τύπου 

Intel  Intel Xeon E5-2630 v4 2.2GHz ή 

αντίστοιχο 

NAI   

2.3 

Να προσφέρει ένα (1) Intel Xeon E5-
2630 v4 2.2GHz,25M Cache,8.0 GT/s QPI 
ή καλύτερο 

NAI   

2.4 Intel C610 series chipset ή αντίστοιχο ΝΑΙ   

3 Θύρες / Connectors    

3.1 External USB 2.0 ports ≥ 2   

3.2 External USB 3.0 ports ≥ 2   

3.3 VGA interface ≥ 2   

4 Μνήμη (RAM)    

4.1 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 16GB   

4.2 Συχνότητα μνήμης (RAM)  
≥ 

2400MT/s 
  

4.3 Μνήμη  RDIMM ΝΑΙ   

4.4 Συνολικά DIMM slots ανά server ≥ 8   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

5. 
Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δί-

σκοι 
   

5.1 
Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα 

λειτουργίας (hot plug) 
ΝΑΙ   

5.2 
Υποστήριξη hardware RAID levels 0, 

1, 5, 10, 50 
NAI   

5.3 RAID Controller Cache ≥ 1GB   

5.4 

Ο server να προσφερθεί με σκληρό 

δίσκο Solid State Drive SATA Boot 

6Gbps 2.5in Hot-plug Drive 

≥ 2   

5.5 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 120 GB   

6 Ελεγκτές  Δικτύου     

6.1 Αριθμός θυρών 1G Base-T ≥ 4   

6.2 Αριθμός θυρών 10G Base-T ≥ 2   

7 Ελεγκτής διαχείρισης    

7.1 

Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit 

Ethernet για τη διαχείριση του συ-

στήματος  

ΝΑΙ   

7.2 

Να προσφερθεί ενσωματωμένη στον 

ελεγκτή διαχείρισης VFlash κάρτα SD 

16GB για σκοπούς servicing 

ΝΑΙ   

7.3 Να προσφέρει agentless monitoring  NAI   

7.4 

Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω 

SSH, Telnet, Command Line (lo-

cal/remote), Web GUI 

NAI   

7.5 

Να υποστηρίζει Two-factor authenti-

cation, Single Sign-on, PK authenti-

cation, Directory Services (AD/LDAP) 

NAI   

7.6 

Υποστήριξη boot control, power con-

trol και power monitoring του συστή-

ματος  

ΝΑΙ   

7.7 

Υποστήριξη health monitoring του 

συστήματος για: Fan, Power Supply, 

Memory, CPU, RAID, NIC, HD 

ΝΑΙ   

7.8 

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual 

Folders, Virtual Console, Virtual Con-

sole Chat, Virtual Flash Partitions, 

Remote File Share 

ΝΑΙ   

7.9 

Υποστήριξη remote & scheduled/auto 

update, remote configuration, re-

mote OS deployment, configuration 

NAI   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

backup/restore 

7.10 Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps ΝΑΙ   

8 Λοιπά χαρακτηριστικά    

8.1 
Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης 

του κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

8.2 
Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη  

παροχή ρεύματος 
ΝΑΙ   

8.3 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 550W   

8.4 

Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τρο-

φοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot 

plug) 

ΝΑΙ   

8.5 
Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο α-

ριθμός των τροφοδοτικών  
ΝΑΙ   

8.6 
LCD panel με πληροφορίες του συ-

στήματος 
ΝΑΙ   

8.7 

Υποστηριζόμενα OS: 

MS Windows Server with Hyper-V ,  

RHEL, Ubuntu, VMware ESXi 

NAI   

9 Εγγύηση    

9.1 
Συνολική εγγύηση συστήματος για 

όλα τα μέρη και υποσυστήματα 
≥ 5 έτη   

9.2 

Ανταπόκριση για το Hardware On 

Site, συμπεριλαμβανόμενων των α-

νταλλακτικών και εργασίας, από τον 

κατασκευαστή, την επόμενη εργάσι-

μη μέρα (next business day) 

ΝΑΙ 

  

9.3 

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 

υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρε-

ται και να να αποδεικνύεται γραπτά 

από τον κατασκευαστή του Server 

ΝΑΙ 

  

9.4 
O προμηθευτής να είναι πιστοποιημέ-

νος συνεργάτης του κατασκευαστή  

ΝΑΙ 
  

 

2.3 Eξυπηρετητής 3ος, Τεμάχια: 1 
 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1. Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 1   

1.2 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία 

κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 
ΝΑΙ   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.3 Rack Mounted Servers ποσότητα 2   

1.4 
Να διαθέτουν Rack Rails with Cable 

Management Arm 
ΝΑΙ   

1.5 
Ύψος σε U του κάθε προσφερόμενου 

εξυπηρετητή 
≤ 2U   

1.6 
Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας 

και Ασφάλειας, CE. 

ΝΑΙ   

2 Μητρική (motherboard)    

2.1 
Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU 

sockets) ανά server 
≥ 1   

2.2 

Προσφερόμενοι επεξεργαστές τύπου 

Intel Xeon Silver 4114 2.2G ή αντί-

στοιχοι 

NAI   

2.3 

Να προσφέρει δύο (2) Intel Xeon® 

Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s 

2UPI, 14M Cache ή καλύτερους 
NAI   

3 Θύρες / Connectors    

3.1 Serial port ≥ 1   

3.2 External USB 2.0 ports ≥ 2   

3.3 External USB 3.0 ports ≥ 2   

3.4 VGA interface ≥ 2   

4 Μνήμη (RAM)    

4.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 1,5TB   

4.2 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 32GB   

4.3 Συχνότητα μνήμης (RAM)  
≥ 

2667MT/s 
  

4.4 Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB ΝΑΙ   

4.5 Μνήμη  RDIMM ΝΑΙ   

5. 
Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δί-

σκοι 
   

5.1 
Ο Server να υποστηρίζει σκληρούς 

δίσκους 2.5” 
≥ 24   

5.2 
Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα 

λειτουργίας (hot plug) 
ΝΑΙ   

5.3 
Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 

12Gbps 
ΝΑΙ   

5.4 Υποστήριξη hardware RAID levels 0, NAI   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1, 5, 6, 10, 50, 60  

5.5 
Data transfer rates RAID Controller 

per port  
≥ 12GB/s   

5.6 

Ο server να προσφερθεί με σκληρό 
δίσκο SSD SATA Read Intensive 6Gbps 

512n 2.5in Hot-plug Drive ” 

≥ 4   

5.7 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 480 GB   

6 Ελεγκτές  Δικτύου     

6.1 Αριθμός θυρών 1G Base-T ≥ 2   

6.2 Αριθμός θυρών 10G Base-T ≥ 2   

7 Ελεγκτής διαχείρισης    

7.1 

Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit 

Ethernet για τη διαχείριση του συ-

στήματος  

ΝΑΙ   

7.2 

Να προσφερθεί ενσωματωμένη στον 

ελεγκτή διαχείρισης VFlash κάρτα SD 

16GB για σκοπούς servicing 

ΝΑΙ   

7.3 Να προσφέρει agentless monitoring  NAI   

7.4 

Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω 

SSH, Telnet, Command Line (lo-

cal/remote), Web GUI 

NAI   

7.5 

Να υποστηρίζει Two-factor authenti-

cation, Single Sign-on, PK authenti-

cation, Directory Services (AD/LDAP) 

NAI   

7.6 

Υποστήριξη boot control, power con-

trol και power monitoring του συστή-

ματος  

ΝΑΙ   

7.7 

Υποστήριξη health monitoring του 

συστήματος για: Fan, Power Supply, 

Memory, CPU, RAID, NIC, HD 

ΝΑΙ   

7.8 

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual 

Folders, Virtual Console, Virtual Con-

sole Chat, Virtual Flash Partitions, 

Remote File Share 

ΝΑΙ   

7.9 

Υποστήριξη remote & scheduled/auto 

update, remote configuration, re-

mote OS deployment, configuration 

backup/restore 

NAI   

7.10 Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps ΝΑΙ   

8 Λοιπά χαρακτηριστικά    





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

8.1 
Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης 

του κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

8.2 
Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη  

παροχή ρεύματος 
ΝΑΙ   

8.3 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

8.4 

Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τρο-

φοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot 

plug) 

ΝΑΙ   

8.5 
Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο α-

ριθμός των τροφοδοτικών  
ΝΑΙ   

8.6 
LCD panel με πληροφορίες του συ-

στήματος 
ΝΑΙ   

8.7 

Υποστηριζόμενα OS: 

MS Windows Server with Hyper-V ,  

RHEL, Citrix XenServer, VMware 

ESXi, Ubuntu 

NAI   

9 Εγγύηση    

9.1 
Συνολική εγγύηση συστήματος για 

όλα τα μέρη και υποσυστήματα 
≥ 5 έτη   

9.2 

Ανταπόκριση για το Hardware On 

Site, συμπεριλαμβανόμενων των α-

νταλλακτικών και εργασίας, από τον 

κατασκευαστή, την επόμενη εργάσι-

μη μέρα (next business day) 

ΝΑΙ 

  

9.3 

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 

υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρε-

ται και να να αποδεικνύεται γραπτά 

από τον κατασκευαστή του Server 

ΝΑΙ 

  

9.4 
O προμηθευτής να είναι πιστοποιημέ-

νος συνεργάτης του κατασκευαστή  

ΝΑΙ 
  

  





 

2.4 Μεταγωγέας δικτύου (switch),Τεμάχια: 1 
 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 1   

1.2 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η 

εταιρία κατασκευής 
ΝΑΙ   

1.3 

Ο μεταγωγέας θα πρέπει να συνο-

δεύεται από τον απαραίτητο συνο-

δευτικό εξοπλισμό για την εγκα-

τάσταση σε standard rack 19” και 

καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος  

NAI   

1.4 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει 

να είναι κατασκευαστή διεθνούς 

εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογί-

ας. 

NAI   

1.5 

Το σύνολο του εξοπλισμού 

Hardware να είναι του ιδίου επώ-

νυμου κατασκευαστή 

NAI   

1.6 
Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 

9001 του κατασκευαστή  
ΝΑΙ   

1.7 
Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE 

του Switch 
NAI   

1.8 Διαστάσεις του switch (ύψος σε U) ≤ 1U   

1.9 

Να προσφερθεί με τουλάχιστον 2 

redundant hot-swappable power 

supplies 

ΝΑΙ   

SW 

1.10 

Να προσφερθεί με τουλάχιστον 2 

fans 
ΝΑΙ   

2 Τεχνικές Προδιαγραφές    

2.1 CPU memory ≥ 2GB   

2.2 Flash memory ≥ 256MB   

2.3 Packet Buffer memory ≥ 9MB   

2.4 
Αριθμός παρεχόμενων θυρών 

1G/10G Base-T auto-sensing 
≥ 24   

2.5 

Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν 

λειτουργία autonegotiation 

(speed, 

flow control) 

NAI   

2.6 

Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν 

λειτουργία αυτόματης εναλλαγής 

MDI/MDIX 

NAI   

2.7 
Να διαθέτει δυνατότητα προσθή-

κης θυρών 40G (module) 
NAI   





 

2.8 

Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) 

με χρήση αποκλειστικών 

(dedicated) θυρών 

ΝΑΙ   

2.9 

Αριθμός συσκευών που μπορούν 

να συνδεθούν στην ίδια στοίβα 

(stack) 

≥ 12   

2.10 Switch fabric capacity 
≥ 640 

Gbps 
  

2.11 
Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμε-

νων VLAN 
≥ 4000   

2.12 Αριθμός MAC διευθύνσεων ≥ 131000   

2.13 
Ταχύτητα προώθησης πακέτων 

(packet forwarding rate) 

≥ 476 

Mpps 
  

2.14 Port Mirroring ΝΑΙ   

2.15 
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLAN 

tagging) 
ΝΑΙ   

2.16 
Υποστήριξη Access control lists 

(ACL)  
ΝΑΙ   

2.17 
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1v (protocol 

based VLANs) 
NAI   

2.18 
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p (traffic 

prioritization) 
ΝΑΙ   

2.19 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d 

(Spanning Tree), IEEE 802.1s 

(MSTP) και ΙΕΕΕ 802.1w (RSTP) 

ΝΑΙ   

2.20 Υποστήριξη per VLAN RSTP NAI   

2.21 Υποστήριξη Voice VLAN NAI   

2.22 Υποστήριξη 802.3ad NAI   

2.23 Υποστήριξη 802.3x (flow control) NAI   

2.24 Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) ΝΑΙ   

2.25 
Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 

802.3ab, 802.3z, 802.3ae ΝΑΙ 
  

2.26 Yποστήριξη IPv4/IPv6 NAI   

2.27 
Yποστήριξη RIPv1, RIPv2, OSPF, 

OSPFv2, OSPFv3, VRRP 
NAI   

2.28 IPv4 & IPv6 Static Routes ≥ 1000   

2.29 IPv4 Dynamic Routes ≥ 8000   

2.30 IPv6 Dynamic Routes ≥ 4000   

2.31 OSPF routing interfaces ≥ 8000   

2.32 RIP routing interfaces ≥ 512   

2.33 VLAN routing interfaces ≥ 128   





 

2.34 ARP entries ≥ 6000   

2.35 NDP entries ≥ 1000   

2.36 Port based QoS, Flow based QoS NAI   

2.37 L4 Trusted Mode (TCP/UDP) NAI   

2.38 RSPAN NAI   

2.39 
Να διαθέτει USB port & RJ-45 

Management Port 
NAI   

2.40 
Δυνατότητα διαχείρισης από web 

Interface 
ΝΑΙ   

2.41 
Δυνατότητα διαχείρισης μέσω σει-

ριακής κονσόλας 
ΝΑΙ   

2.42 
Υποστήριξη Telnet/SSH, SSL, 

SNMP v1/v2/v3, ΗΤΤΡ 
NAI   

2.43 
Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 

Snooping 
NAI   

2.44 Υποστήριξη RMON groups 1,2,3,9 NAI   

2.45 
Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, 

SNMP traps 
NAI   

2.46 
Υποστήριξη 802.3ΑX (LAG load 

balancing) 
NAI   

2.47 IP Address Filtering ΝΑΙ   

2.48 Υποστήριξη LDAP Extensions NAI   

3 Εγγύηση    

3.1 

Συνολική εγγύηση συστήματος 

Lifetime Limited Hardware 

Warranty από τον κατασκευαστή 

NAI   

3.2 

Ανταπόκριση για το Hardware On-

Site μετά από την διάγνωση της 

βλάβης 

ΝΑΙ   

3.3 

Να υπάρχει βεβαίωση του κατα-

σκευαστή για την προσφερόμενη 

εγγύηση 

ΝΑΙ   

  





 

Ομάδα 3 
 

H/Y και οθόνες 

Προϋπολογισμός: 24.300,00 € 

Για λόγους συμβατότητας όλα τα είδη της ομάδας θα πρέπει να είναι του ίδιου 

κατασκευαστή  

3.1 Φορητός Η/Υ 1, Τεμάχια: 2 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων  2   

1.2 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εται-

ρία κατασκευής 
ΝΑΙ   

1.3 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 

είναι σύγχρονης τεχνολογίας.  
ΝΑΙ   

1.4 

θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγω-

γή από τον κατασκευαστή τους την 

χρονική στιγμή υποβολής της προ-

σφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει 

σταματήσει η παραγωγή τους ή να 

βρίσκονται στην κατάσταση End Of 

Life.  

ΝΑΙ   

1.5 O προμηθευτής να είναι πιστοποιημέ-

νος συνεργάτης του κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

2 Επεξεργαστής    

2.1 
Intel Core Intel Core i5 7200U (2.50GHz)  

ή αντίστοιχος 
ΝΑΙ   

3 Οθόνη    

3.1 Διαγώνιος ≥13”   

3.2 Resolution 1920x1080    

3.3 Οθόνη Αφής  ΝΑΙ   

3.4 
Δυνατότητα περιστροφής της οθόνης 

έως και 360 μοίρες 
ΝΑΙ   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

3.5 Τεχνολογίας IPS ΝΑΙ   

4 Μνήμη RAM    

4.1 Memory Size ≥8GB   

4.2 Memory Speed  ≥2400MHz     

4.3 Memory type DDR4    

5 HDD    

5.1 Hard Drive Capacity  ≥256GB    

5,2 Hard Drive Type flash storage    

6 Συνδεσιμότητα     

6.1 HDMI   ΝΑΙ   

6.2 USB 3 θύρες  ≥2   

6.3 Bluetooth   ΝΑΙ   

6.4 Wi-Fi 802.11  A/B/G/N + AC    

7 Μπαταρία    

7.1 3 Cell Li-Ion    NAI   

8 Λειτουργικό σύστημα    

8.1 Windows 10  64bit NAI   

9 Άλλα χαρακτηριστικά  NAI   

9.1 Ενσωματωμένη camera NAI   

9.2 Eλληνολατινικό πληκτρολόγιο  NAI   

9.3 Τσάντα μεταφοράς  NAI   

9.4 Βάρος ≤ 2Κgr   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

10 Εγγύηση    

10.1 
Συνολική εγγύηση 

≥2 έτη   

10.2 Ανταπόκριση για το Hardware On 

Site, Next Business Day 
ΝΑΙ   

 

3.2 Η/Υ 1, τεμάχια: 1 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 1   

1.2 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εται-

ρία κατασκευής 
ΝΑΙ   

1.3 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 

είναι σύγχρονης τεχνολογίας.  
ΝΑΙ   

1.4 

θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγω-

γή από τον κατασκευαστή τους την 

χρονική στιγμή υποβολής της προ-

σφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει 

σταματήσει η παραγωγή τους ή να 

βρίσκονται στην κατάσταση End Of 

Life.  

ΝΑΙ   

1.5 O προμηθευτής να είναι πιστοποιημέ-

νος συνεργάτης του κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

2 Κουτί (case) σταθμού εργασίας    

2.1 Τύπος  Mini-Tower    

3 Επεξεργαστής    

3.1 
7th Gen Intel Core i7-7700 (Quad 

Core 3.6GHz) ή αντίστοιχος 
ΝΑΙ   

4 Μνήμη RAM    

4.1 Memory Size ≥16GB   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

4.2 Memory Speed  ≥2400MHz     

4.3 Memory type DDR4    

4.4 Dimm Slots  ≥4   

5 HDD    

5.1 Mονάδες HDD ≥2   

5.2 Hard Drive Capacity  ≥256GB    

5.3 Hard Drive Type 2.5” SATA SSD    

5.4 
Storage Controller με δυνατότητα  

raid 
NAI   

6 Συνδεσιμότητα     

6.1 RJ45 Network Connector    ΝΑΙ   

6.2 USB 3 θύρες  ≥4   

6.3 Serial ΝΑΙ   

6.4 Audio Line in/Microphone  ΝΑΙ   

6.5 Audio Line out  ΝΑΙ   

7 Κάρτα Γραφικών    

7.1 
Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατα-

σκευαστής 
   

7.2 
Να αναφερθεί ο επεξεργαστής γραφι-

κών που χρησιμοποιεί (Chipset) 
   

7.3 Bus Type  
PCI Express 2.0 

x16  
  

7.4 CUDA Cores  ≥384   

7.5 Graphics card - low profile  ΝΑΙ   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

7.6 Memory  ≥2 GB DDR3    

7.7 Memory Interface  128-bit    

7.8 Max Resolution  3840 x 2160    

7.9 

Interfaces : DVI-I (dual link),  Dis-

playPort, DVI-D (Single-Link) - with 

adapter, VGA - with adapter  

ΝΑΙ   

7.10 Monitors Supported  ≥2   

8 Λειτουργικό σύστημα    

8.1 Yποστηριζόμενα OS: 

MS Windows,  Ubuntu 

NAI   

9 Άλλα χαρακτηριστικά     

9.1 Eλληνολατινικό πληκτρολόγιο  NAI   

9.3 Optical Mouse   NAI   

10 Εγγύηση    

10.1 
Συνολική εγγύηση 

≥5 έτη   

10.2 Ανταπόκριση για το Hardware On 

Site, Next Business Day 
ΝΑΙ   

 

3.3. Οθόνες, τεμάχια: 3 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 3   

1.2 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η 

εταιρία κατασκευής 
ΝΑΙ   

1.3 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει 

να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.  
ΝΑΙ   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.4 

θα πρέπει να βρίσκονται σε παρα-

γωγή από τον κατασκευαστή τους 

την χρονική στιγμή υποβολής της 

προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει 

να έχει σταματήσει η παραγωγή 

τους ή να βρίσκονται στην κατά-

σταση End Of Life.  

ΝΑΙ   

1.5 
O προμηθευτής να είναι πιστοποι-

ημένος συνεργάτης του κατα-

σκευαστή  

ΝΑΙ   

2 Χαρακτηριστικά    

2.1 Τύπος  

IPS, LED-

backlit LCD 

monitor  

  

2.2 Diagonal Size   27”   

2.3 Energy Class  Α   

2.4 Aspect Ratio  
Widescreen - 

16:9  
  

2.5 
Native Resolution  

2560 x 1440 

at 60 Hz  
  

2.6 Pixel Pitch  0.2331 mm    

2.7 Pixel Per Inch  ≥109    

2.8 Brightness  300 cd/m²    

2.9 Contrast Ratio  

1000:1 / 

8000000:1 

(dynamic)  

  

2.10 Vertical Refresh Rate  48 - 75 Hz    

2.11 Horizontal Refresh Rate  30 - 140 kHz    

2.12 Horizontal Viewing Angle  ≥178    

2.13 Vertical Viewing Angle  ≥178   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

3 Συνδεσιμότητα     

3.1 HDMI ΝΑΙ   

3.2 USB-C upstream  ΝΑΙ   

3.3 USB 3.0 downstream  ΝΑΙ   

3.4 Audio line-out 
ΝΑΙ   

4 Εγγύηση    

4.1 
Συνολική εγγύηση 

≥5 έτη   

4.2 Ανταπόκριση για το Hardware On 

Site, Next Business Day 
ΝΑΙ   

 

3.4 Η/Υ 2, τεμάχια: 24 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων 24   

1.2 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εται-

ρία κατασκευής 
ΝΑΙ   

1.3 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 

είναι σύγχρονης τεχνολογίας.  
ΝΑΙ   

1.4 

θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγω-

γή από τον κατασκευαστή τους την 

χρονική στιγμή υποβολής της προ-

σφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει 

σταματήσει η παραγωγή τους ή να 

βρίσκονται στην κατάσταση End Of 

Life.  

ΝΑΙ   

1.5 O προμηθευτής να είναι πιστοποιημέ-

νος συνεργάτης του κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

2 Κουτί (case) σταθμού εργασίας    





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

2.1 Τύπος  
Small Form 

Factor   
  

3 Επεξεργαστής    

3.1 
Intel Core i5-7500 

(QC/6MB/4T/3.4GHz/65W) ή αντίστοιχος 
ΝΑΙ   

4 Μνήμη RAM    

4.1 Memory Size ≥8GB   

4.2 Memory Speed  ≥2400MHz     

4.3 Memory type DDR4    

4.4 Dimm Slots  ≥4   

5 HDD    

5.1 Mονάδες HDD ≥2   

5.2 1ο Hard Drive Type 2.5” SATA SSD    

5.3 1ο Hard Drive Capacity  ≥256GB    

5.4 2o Hard Drive Type 2.5” SATA     

5.5 2ο Hard Drive Capacity  ≥1ΤB    

6 Συνδεσιμότητα     

6.1 
RJ45 Network Connector 

10/100/1000;  
ΝΑΙ   

6.2 USB 3 θύρες  ≥6   

6.3 HDMI ΝΑΙ   

6.4 Universal Audio Jack  ΝΑΙ   

6.5  Line out  ΝΑΙ   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

7 Κάρτα Γραφικών    

7.1 Ενσωματωμένη Κάρτα γραφικών    

8 Λειτουργικό σύστημα    

8.1 Yποστηριζόμενα OS: 

MS Windows,  Ubuntu 

NAI   

9 Άλλα χαρακτηριστικά     

9.1 Eλληνολατινικό πληκτρολόγιο  NAI   

9.2 DVD NAI   

9.3 Optical Mouse NAI   

10 Οθόνη      

10.1 
Κάθε Σύστημα θα συνοδεύετε με ο-

θόνη 
ΝΑΙ   

10.2 Τύπος  
LED-backlit LCD 

monitor  
  

10.3 Diagonal  Size  22”   

10.4 Maximum Preset Resolution  
1920 x 1080 at 

60Hz  
  

10.5 Viewing Angle  
178° vertical / 

178° horizontal  
  

10.6 Pixel Pitch  
0.248mm x 

0.248 mm  
  

10.7 Pixel Per Inch (PPI)  102    

10.8 Contrast Ratio  

1000: 1 

(typical) 

4 Million: 1 

(Dynamic)  

  

10.9 Aspect Ratio  16:9   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

10.10 

Συνδεσημότητα: 

1 x HDMI (ver 1.4) 

1 x VGA 

1 x USB 3.0 port - Upstream 

2 x USB 3.0 ports - Side  

ΝΑΙ   

10 Εγγύηση    

10.1 
Συνολική εγγύηση 

≥5 έτη   

10.2 Ανταπόκριση για το Hardware On 

Site, Next Business Day 
ΝΑΙ   

  





 

Ομάδα 4 
 

Λοιπός εξοπλισμός 

Προϋπολογισμός: 880,00 € 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Γενικά    

1.1 Αριθμός Μονάδων  1   

1.2 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εται-

ρία κατασκευής 
ΝΑΙ   

1.3 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 

είναι σύγχρονης τεχνολογίας.  
ΝΑΙ   

2 Επεξεργαστής    

2.1 
Quad Core - Qualcomm Snapdragon 

820 2.15 GHz  ή αντίστοιχος 
ΝΑΙ   

3 Οθόνη    

3.1 Διαγώνιος ≥9”   

3.2 Resolution 2048 x 1536    

3.3 Οθόνη Αφής  ΝΑΙ   

3.4 Τεχνολογία οθόνης sAmoled    

4 Μνήμη RAM    

4.1 Memory Size ≥4GB   

4.2 Memory type DDR3    

4.3 Εσωτερική μνήμη  ≥32 GB    

4.4 Δυνατότητα Επέκταση μνήμης  ΝΑΙ   

5 Συνδεσιμότητα     

5.1 HDMI   ΝΑΙ   

5.2 Micro USB   ΝΑΙ   





 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

5.3 Bluetooth   ΝΑΙ   

5.4 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac  ΝΑΙ    

5.5 GPS  ΝΑΙ   

6 Μπαταρία    

6.1 Ιόντων λιθίου     NAI   

6.2 Χωρητικότητα μπαταρίας  6000 mAh    

7 Λειτουργικό σύστημα    

7.1 Android 7.0 Nougat  NAI   

8 Άλλα χαρακτηριστικά  NAI   

8.1 Ενσωματωμένη camera NAI   

8.2 Ενσωματωμένο μικρόφωνο  NAI   

8.3 Βάρος ≤ 1Κgr   

9 Εγγύηση    

9.1 
Συνολική εγγύηση 

≥1 έτη   

 

 

 

 
  





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

1. Αποδέχομαι τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού για την 

συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου δεδομένων και φωνής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης» που προκηρύχθηκε με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη βάσει τιμής. 

 

2. . 

 ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΟΜΑΔΑΣ 1    

ΟΜΑΔΑΣ 2    

ΟΜΑΔΑΣ 3    

ΟΜΑΔΑΣ 4    

ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συμπληρώνουν τις τιμές, μόνο στις Ομάδες στις 

οποίες συμμετάσχουν. 

 

Καβάλα     …… / …… / 2018 

 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

 

  





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΛΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

Τ.Ε.Ι.  Α.Μ.Θ. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. ….. 

Στα γραφεία του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. σήμερα                     μεταξύ: 

1) Του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. που εκπροσωπείται σύμφωνα με τον νόμο 1404/83 από τον Πρύτανη του κ. Δημήτριο 

Μπαντέκα. 

2) Της εταιρείας με την επωνυμία «...............................», με Α.Φ.Μ……………., που εδρεύει στην 

……………. επί της οδού ………………………….και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

.................................., που της κατακυρώθηκε σύμφωνα με την αρ. …………. (θέμα ….) πράξη της Συ-

γκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. η προμήθεια της/των ομάδας/ων …………..………………, του συνοπτικός δι-

αγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, για την «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού για την συντήρηση και ανά-

πτυξη του δικτύου δεδομένων και φωνής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης » που έγινε με κρι-

τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα 

με τη διακήρυξη αρ.          (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ). 

 

Συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής: 

 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, σύμφω-

να με τους όρους της διακήρυξης αρ. ……………. και της προσφοράς του δεύτερου συμβαλλόμενου που 

όλα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του συμφωνητικού αυτού και υποχρεώνουν τα δύο μέρη. 

Όλοι οι όροι της διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του παρόντος και σε 

περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος δικαιούται, πέραν των 

προβλεπόμενων από το νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμ-

βάνει την εκτέλεση της προμήθειας αυτής εντός ………………… από την υπογραφή της σύμβασης, ανα-

γνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι του παρόντος και της διακήρυξης είναι κύριοι και βασικοί. 

 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α: …………………………… 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α: …………………………… 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α: ………………………….... 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α: ………………………….... 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  € ………………………… χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 

 

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής κατέθεσε την 

με αριθμ. …………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………. ., η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 για το ποσό των ………… που να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες με-

τά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα του Παραρτήματος Β΄ της δι-

ακήρυξης ............... 

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με μονομερή του δήλω-

ση προς τον εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που με απόλυτη κρίση του 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους 

όρους που έχουν συμφωνηθεί. 

Σε αυτήν την περίπτωση με απόφαση του …., στο δεύτερο συμβαλλόμενο μπορούν να επιβληθούν 

και οι ποινές που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016. 





 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την ε-

πιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. 

Ο χρόνος οριστικής παραλαβής των συμβατικών υλικών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται σε 

…………….. ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία παράδοσης. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 36). 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΠΔΕ. 

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 4 

του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138 τ Α’), εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία και σε ευθύνη 

εξωπανεπιστημιακών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία πληρωμής. 

 

Για κάθε διαφορά από τη σύμβαση αυτή, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Καβάλας. 

Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του ΤΕΙ 

Α.Μ.Θ. συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. 

 

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ 

 

 

 

 

 

ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ζ ΄  

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν  

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ………………  

   ΕΥΡΩ. …………………… 

Προς 

….. 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής α-

νέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του πο-

σού των ΕΥΡΩ.…………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιο-

ρίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για 

την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για 

τη «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού για την συντήρηση και ανάπτυξης του δικτύου δεδομένων και φωνής 

του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (αρ. διακήρυξης ………………..) προς κάλυψη αναγκών 

του και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της α-

παίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημό-

σιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-





 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Η ΄  

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Α Ι Τ Η Σ Η Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

 

 
Αριθ. Πρωτ. ______/____ / ____ / 2018 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

 

FAX: 

 

 

e-mail: 

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στον συνοπτικό 

διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας αρ.  ………………. για την: 

«Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού για την συντήρηση και ανά-

πτυξης του δικτύου δεδομένων και φωνής του ΤΕΙ Ανατολι-

κής Μακεδονίας & Θράκης», προϋπολογισμού € 60.000,00 χω-

ρίς την αξία του Φ.Π.Α, € ή 74.400 € με Φ.Π.Α. 24%, καθώς και 

το φάκελο της προσφοράς μας ο οποίος περιέχει φάκελο δικαιο-

λογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο 

οικονομικής προσφοράς.  

 
 

  

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

(Σφραγίδα – υπογραφή) 

(Νόμιμος εκπρόσωπος) 

 

  





 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Θ ΄  

 

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 φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

τητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

(αφ) 
- Ονομασία: [Τ.Ε.Ι.  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219546] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Άγιος Λουκάς / Καβάλα / 65404] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χρυσοχόου Κωνσταντίνος για τον κορμό του διαγωνισμού / Κασαστογιάννης 

Άγγελος για τις τεχνικές προδιαγραφές] 

- Τηλέφωνο: [Χρυσοχόου Κωνσταντίνος 2510462135, Κασαστογιάννης Άγγελος 2510462182] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [Χρυσοχόου supply@teiemt.gr,  Κασαστογιάννης techservice@teiemt.gr ] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.teiemt.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [Προμή-

θεια ενεργού εξοπλισμού για την συντήρηση και ανάπτυξης του δικτύου δεδομένων και φωνής στο ΤΕΙ Ανα-

τολικής Μακεδονίας & Θράκης CPV: 30213300-8, 31710000-6] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ002764530 2018-03-07] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Ναί] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [1/2018] 

 

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

ΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:supply@teiemt.gr
mailto:techservice@teiemt.gr




 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλει-

στικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας 

είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επι-

χείρηση»
iv
 ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων 

στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απα-

σχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των ερ-

γαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζο-

μένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονε-

κτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμε-

νοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγε-

γραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκρι-

μένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 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 βασίζε-

ται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτω-

ση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα α-

παιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβα-

σης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προ-

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 





 

σκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνι-

κής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφο-

ρίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευ-

θείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δω-

ρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλ-

λους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύνα-

ψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυ-

μεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

δια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασί-

ας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 

 





 

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

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να αντα-

ποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες 

που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

τες 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 έ-

λεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνι-

κές 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 φορέ-

ας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για 

κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 





 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονο-

μικός 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 οποι-

οδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  





 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

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

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xvi

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξου-

σία 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 μέγι-

στο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

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 εγγρά-

φων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονο-

μικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 

την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 

 





 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φό-

ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xxii

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκα-

τεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτι-

κή; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιό-

δου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υπο-

χρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπε-

ριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμέ-

νων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-

θούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατί-

θεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 

 





 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παρά-

πτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παρά-

πτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλο-

ντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρ-

ξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφ-

θηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxvi

 : 

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 συμβιβα-

σμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτου-

σα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνι-

κές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργί-

ας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό ε-

παγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφ-

θηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  





 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφ-

θηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμ-

βασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχεί-

ρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην ανα-

θέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επα-

ναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης πα-

ραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζη-

μιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφ-

θηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσε-

ων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαι-

τούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λό-

γων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέ-

τουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέ-

τουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτή-

σει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητι-

κές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ου-

σιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 





 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνά-

πτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυ-

τοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-

καν:  

[……] 





 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

κός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

θέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπο-

ρεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώ-

σει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

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

λογής 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 μη-
τρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 

 
 

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

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομι-

κός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 

να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υ-

πηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώ-

στε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 





 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονο-

μικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτού-

νται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

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

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζε-

ται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονο-

μικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσι-

μες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέ-

ρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογί-

ες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονο-

μικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυ-

ψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού 

φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματο-

οικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) 

έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονο-

μικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

[……..........] 

 

 

 

 

 





 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 





 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

λογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακή-

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργα-

σιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγρα-

φα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυ-

ξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσ-

διοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρε-

τε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες 

δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγρα-

φα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυ-

ξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τε-

χνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλου-

θο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα 

μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 

τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα πα-

ρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπη-

ρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον 

ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότη-

τας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματι-

κών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

 

 

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

 

 

 





 

β) τα διευθυντικά στελέχη του:  

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυ-

ντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη 

ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνι-

κό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
xliii

 το ακό-

λουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πι-

στοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσί-

ες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βε-

βαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαλη-

θευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγρα-

φές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετι-

κή διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 





 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

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

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκο-

μίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανε-

ξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικο-

νομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβα-

νομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομι-

στούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότη-

τας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκο-

μίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανε-

ξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικο-

νομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρι-

σης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομι-

στούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περι-

βαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 





 

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

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

των φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται 

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

λουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συ-

νοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτι-

κών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχε-

τική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνι-

στικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κρι-

τήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για 

τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για κα-

θένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρο-

νικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
xlvi

 

 





 

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 καθυστέ-

ρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρο-

νται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά α-

πευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δω-

ρεάν
xlviii

. 

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 α-

ντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δη-

μοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

  





 

 

                                                           

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

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 





 

                                                                                                                                                                      

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  





 

                                                                                                                                                                      

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii 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. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  





 

                                                                                                                                                                      

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 

εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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.  




