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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε.
& Ι., συνολικού προϋπολογισμού 71.920,00€ (εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων
είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 58.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)».
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α/27-12-10) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 92 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240Α/22-12-2016).
3. To N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
όπως ισχύει.
4. Το Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα,
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/2212-2016).
5. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 26 του
Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/7-10-2011).
6. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει.
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7. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη
συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).
8. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπως συμπληρώθηκε με το
Ν.3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών κεφαλαιουχικών
εταιριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/17-06-2010) και με το Ν.4250/2014
«Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).
9. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010),
όπως ισχύει.
10. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
138/Α/16-06-2011), όπως ισχύει.
11. Το Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.
12. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως ισχύει.
13. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2806-2014), όπως ισχύει.
14. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).
15. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-082016), όπως ισχύει.
16. Την με αρ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης"
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016).
17. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του
ν.4412/2016)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).
18. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
19. Την υπ’ αριθ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-5-2017) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί ορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
20. Την με αρ. πρωτ. 173915/27-07-2017 (ΑΔΑ : Ω44ΞΟΡ1Φ-ΧΔ2) απόφαση περί
συγκρότησης τριμελών επιτροπών για τις υπηρεσίες της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. στο Ν.
Αχαΐας.
21. Την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
22. Την υπ’ αριθ. 258899/17-10-2017 (ΑΔΑ : ΩΕΒΨΟΡ1Φ-8ΛΕ, ΑΔΑΜ :
17REQ002115161, α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 81910) απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 071 - Κ.Α.Ε. 1723 για την κάλυψη της
σχετικής ανάγκης.
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23. Την υπ’ αριθ. 258911/17-10-2017 (ΑΔΑ : Ω76ΤΟΡ1Φ-Γ66, ΑΔΑΜ : 17REQ002115161,
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 81912) απόφαση έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 1723 για την κάλυψη της σχετικής
ανάγκης.
24. Την υπ’ αριθ. 258916/17-10-2017 (ΑΔΑ : 6880ΟΡ1Φ-ΒΘΕ, ΑΔΑΜ : 17REQ002115161,
α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής : 80946) απόφαση έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 073 - Κ.Α.Ε. 1723 για την κάλυψη της σχετικής
ανάγκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στο κτίριο της Δ/νσης Οικονομικού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, ΝΕΟ ΠατρώνΑθηνών 28, 2ος όροφος – Πάτρα, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως
στην ιστοσελίδα της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές
τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, 2ος όροφος –
Πάτρα, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη
και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν
έγκαιρα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
(CPV:30213000-5, 30213100-6) και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV:30231310-3),
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 71.920,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) ή 58.000,00€ (χωρίς
Φ.Π.Α.).
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας με βάση τον Πίνακα του
Παραρτήματος Β΄.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»

2.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»
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3.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»

4.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄»

5.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄»

6.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄»

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με
τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της
ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου
στους Υποψηφίους. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο
οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας
του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε
δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους
Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η
Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ παρ. 2 του άρθρου 32 του
Ν.4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης
προς το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης
Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος
διαγωνισμού.
Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:
1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.
2. στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου www.apd-depin.gov.gr (ενότητα Εφημερίδα της Υπηρεσίας —› ΠρομήθειεςΠροκηρύξεις-Συμβάσεις) .
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι
παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και να ζητήσουν νέο
πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης είναι μέχρι και πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως και την Παρασκευή
27 Οκτωβρίου 2017. Η ένσταση υποβάλλεται υπόψη της Επιτροπής αξιολόγησης
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Ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που αναγράφει τα
στοιχεία του διαγωνισμού και κατατίθεται στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, 2ος όροφος Πάτρα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεσή της η
καταβολή παραβόλου υπέρ του δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 127
του Ν.4412/2016.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, ΝΕΟ ΠατρώνΑθηνών 28, 2ος όροφος - Πάτρα, τηλ. 2613 600163, FAX 2610 423421, email : tpdy@apddepin.gov.gr.

Ο Συντονιστής Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.

Παπαθεοδώρου Νικόλαος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Γραφείο Συντονιστή
2.Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
3.Γενικό Δ/ντή Δασών & Αγρ.Υποθέσεων
4.Γενικό Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
5.Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
6. Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης
7.Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού Νομών
αρμοδιότητάς μας (με την παράκληση να αναρτήσουν
την παρούσα στους πίνακες ανακοινώσεων)
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Συνοπτικά Στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής
Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου,
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, 2ος όροφος - Πάτρα
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών
υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. (CPV : 30213000-5, 30213100-6,30231310-3)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

71.920,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νομίμων,
υπέρ Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

120 ημέρες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και
όχι πέραν της 20ης/12/2017
0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(οι ανωτέρω κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% & επ’
αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος
εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Ανήκει στη διακήρυξη 8/2017)
ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή,
επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική
επάρκεια και εμπειρία.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς ή πολυμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε.
ή λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση
(β) ενώσεις προσφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά
(γ) συνεταιρισμοί
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων
Οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Όλα τα μέλη της ένωσης και
της κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε αυτήν, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της
ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης
της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής
με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας
και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί
να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79
έως 81 του Ν. 4412/16 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει
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εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους
(άρθρο 73 Ν.4412/2016) :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ЕЕ С 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 (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A'
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά
ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) τους διαχειριστές
και β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Τα ανωτέρω α) και β) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Τέλος, η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητα του, που μπορεί να αποδειχθεί με κατάλληλα μέσα από την Αναθέτουσα
Αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.5 του αρ.18 του Ν.4412/2016.
θ) έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
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Επίσης αποκλείονται κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση (ενδεικτικά απαριθμούμενες
περιπτώσεις ) ως απαράδεκτες οι προσφορές που:










αποκλίνουν από τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη σχετικά με την διαδικασία
σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης ή υποβλήθηκαν κατά παράβαση των
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ομοίως προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος
μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,
εμφανίζουν οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο
σημείο της προσφοράς πλην της Οικονομικής, ή δίνουν τιμή μεγαλύτερη από τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό ή δε δίδουν τιμή σε ευρώ, ή η τιμή κρίθηκε ως ασυνήθιστα
χαμηλή σύμφωνα με όσα ορίζονται το αρ.88 του Ν.4412/16.
είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτιμήσεως, περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή
σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα κατά την αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους
(μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής) κατά τα προβλεπόμενα με το
άρθρο 102 του Ν.4412/2016,
είναι εναλλακτικές ή αντιπροσφορές, σε σχέση με τις ζητούμενες προμήθειες ή θέτουν
όρο αναπροσαρμογής της τιμής,
έχουν προσκομίσει εγγύηση συμμετοχής με μικρότερο χρόνο ισχύος από αυτό που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη,
υποβάλλονται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται
ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία
ανάθεσης σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις.
ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής βάσει του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 αφορούν :
1. την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
2. την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει αφενός
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να είναι
εγγεγραμμένα στα οικεία Επιμελητήρια, αφετέρου τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, να είναι εγγεγραμμένα σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασης τους (Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν.4412/2016) ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται σε αυτό. Οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΕΥΔ.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον
προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής όταν έχει διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις,
όπως αυτές προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 4 Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει,
έγγραφη προσφορά και αίτηση συμμετοχής, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση
Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου,
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, 2ος όροφος - Πάτρα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου
2017 και ώρα 14:00 μ.μ.. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι
εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί.
Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αποκεντρωμένη
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα
επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A'
188). Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. Ειδικότερα όσον αφορά στην συμπλήρωση του ΤΕΥΔ τα
μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος υποβάλουν χωριστό
έντυπο ΤΕΥΔ που υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6ο του
παρόντος παραρτήματος .
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας και σε
συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5 Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την
διαδικασία των άρθρων 92,93,94 και 95 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη
συνέχεια.
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η αίτηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε
περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα
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στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα
παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης. Οι
προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από
τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο
αυτών.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και
μέσα σε καλά σφραγισμέvο φάκελο, στον oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς :
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
γ. Ο τίτλος της διακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών).
ε. Ο αριθμός της διακήρυξης
στ.Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:
α. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
που περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά
συμμετοχής.
β. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του παρόντος
παραρτήματος και
γ. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο
οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις
ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14).
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, η γνωστοποίηση των οποίων
στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει,
να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Εάν ένας
οικονομικός φορέας προχωρήσει στην ενέργεια αυτή αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν
διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές των προσφορών. Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με
τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. Σε αντίθετη
περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί
διαγωνιζόμενοι.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων
ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.
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Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του
Ν.4412/16 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο
είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από
σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως
συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές –
απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς
(άρθρο 71 του Ν.4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 6 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στο
διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που
προβλέπονται στο άρθρο 93 του Ν.4412/16 δηλαδή:
Α

Β

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (ήτοι 1.160,00€). Οι Εγγυήσεις
πρέπει να περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20 της
παρούσας διακήρυξης και όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης.
Στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας υπάρχει υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (συμπληρωμένο σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσης).
Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και
αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 :
 δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης.
 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.4412/2016.
Το ανωτέρω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης αφορά ιδίως:
1. στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,
2. στις περιπτώσεις Α.Ε. και συνεταιρισμούς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω ΤΕΥΔ υπογράφεται αντιστοίχως απ’ αυτούς,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του οικονομικού φορέα. Σε
περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση
υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος V Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι
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Γ.
Δ.

διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.
Το ανωτέρω ΤΕΥΔ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε
μέλος της χωριστά. Το ΤΕΥΔ ανάλογα με την νομική μορφή κάθε μέλους υπογράφεται
αντιστοίχως από αυτούς που αφορά όπως περιγράφεται ανωτέρω και πρέπει να
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V αυτού.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 78 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να
προσκομίζεται χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με την
νομική τους μορφή.
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως :
1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή
δικαστική αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο
διαγωνισμό εταιρείας (συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου απαιτείται).
β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την
οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές
που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη
μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου απαιτείται.
2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :
α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης
της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ
καταστατικού της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
3. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.:
Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν
επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα
αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.
4. Για φυσικά πρόσωπα:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του.
5. Για Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα :
α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά
με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από
το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η
νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα, το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται
ανωτέρω για τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από
αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,
αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες
αρχές παρέχουν όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις . Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις
πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
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ΑΡΘΡΟ 7 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του
προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας.
Στο Παράρτημα Δ΄ υπάρχουν υποδείγματα Πινάκων Συμμόρφωσης.
Επισημαίνεται ότι στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς πρέπει να υποβληθούν οι
βεβαιώσεις που απαιτούνται βάσει των Πινάκων Συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου
όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας θα πρέπει να υποβάλει πίνακα προτεινόμενων
υπεργολάβων, αναφέροντας το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν. Επισημαίνεται
ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπεργολαβίας η Αναθέτουσα Αρχή:
α) επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους σύμφωνα
με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16 και
β) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.
Οι υπεργολάβοι καταθέτουν και αυτοί συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ.
ΑΡΘΡΟ 8 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
ακολουθεί :
Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
Οικονομική Προσφορά
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή μονάδας
Χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολική Τιμή είδους
Χωρίς Φ.Π.Α.

1
2
3
Συνολικό Κόστος ………………. χωρίς Φ.Π.Α
Φ.Π.Α. 24%
Συνολικό Κόστος ………………. με Φ.Π.Α
Στην Οικονομική Προσφορά αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :
 Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα πάνω
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής
προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα
αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη
«ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν
υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα
ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Η οικονομική προσφορά θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε Τμήμα χωριστά.
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη
αποκλείονται.
Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της
προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα αναφερθέντα στοιχεία του παρόντος
άρθρου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
I.
Σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α, για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
II.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την
αρμόδια Επιτροπή.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι
ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016.
Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως
υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 9 Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 10 του παρόντος Παραρτήματος, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»),
ειδοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή, να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο
παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. Τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά,
που προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 υποβάλλονται στη Δ/νση Οικονομικού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, ΝΕΟ ΠατρώνΑθηνών 28, 2ος όροφος - Πάτρα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής ενδείξεις:
α. Η φράση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» με κεφαλαία γράμματα,
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
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γ. Ο τίτλος της διακήρυξης,
δ. Ο αριθμός της διακήρυξης,
στ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα,
σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει:
α. Οι Έλληνες πολίτες :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή
των δικαιολογητικών κατακύρωσης ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ότι δεν τελούν σε
καμία κατάσταση της περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
ήτοι ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 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 προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, σε ισχύ κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης και κατά την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος
και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της
κοινοποίησης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
β. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .
Ειδικότερα το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις
περιπτώσεις Α.Ε..
► Διευκρίνιση: Για τις υπόχρεες για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,Ι.Κ.Ε,ΑΕ)
γίνονται αποδεκτά τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αυτό.
γ. Τα Φυσικά και Νομικά Αλλοδαπά Πρόσωπα:
Τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπεται να εκδίδονται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας καταγωγής - εγκατάστασης.
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δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες.
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει
στην Ένωση.
(2) Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και
συμμετοχής στην Ένωση – Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο
αναπληρωτής του. Με το ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της
Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος
της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον 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 το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν 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
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται
αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες
υποψηφίων. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο
σφραγισμένο φάκελο του υποψήφιου αναδόχου.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/2016 εάν επέλθουν
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ιδίου νόμου, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι
προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή
σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση
των ανωτέρω δικαιολογητικών. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της
αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης
παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με
το άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης και τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 72 του
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Ν.4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 10 Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή),
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την
ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και ανακοινώνεται στην
ιστοσελίδα αυτής.
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική
Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα
prospectus).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη.
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.
Μετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών και τα περιεχόμενα τους μονογράφονται και σφραγίζονται από
την Επιτροπή κατά φύλλο.
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή των οικονομικών προσφορών κατά την οποία οι
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν
παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο ανάθεσης. Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή
περισσότερων ισότιμων οικονομικών προσφορών, αυτών δηλαδή που έχουν την ίδια τιμή,
για την επιλογή αναδόχου διενεργείται κλήρωση στην οποία παρίσταται η Επιτροπή μαζί με
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (άρθρο 90 παρ.1 του Ν.4412/16).
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν
απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο
μέσο.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή
τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016 που αφορά στην
συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.
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Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα
του ελέγχου αυτών. Το πρακτικό υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη
λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά την
ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες
έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εν λόγω στάδιο του διαγωνισμού.
Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο
υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16. Η
προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με
την κατάθεσή της η καταβολή παραβόλου υπέρ του δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 127 του Ν.4412/2016.
Προσκόμιση και άνοιγμα δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων περί της εκδοθείσας από την
Αναθέτουσα Αρχή απόφασης για το στάδιο της αποσφράγισης και της αξιολόγησης των
προσφορών και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την σε
περίπτωση υποβολής τους εξέτασής τους από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, ο/οι
προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν/ους, οφείλει/λουν να υποβάλει/λουν στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, 2ος όροφος –
Πάτρα, σε σφραγισμένο φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», σε δύο
αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9 του παρόντος
Παραρτήματος.
Η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με πρόσκληση-ανακοίνωση. Στην συνέχεια η αρμόδια
επιτροπή μονογράφει δε και σφραγίζει όλα τα δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό και προβαίνει στην αξιολόγηση τους για την πληρότητα και νομιμότητα τους.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
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συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου η εγγύηση συμμετοχής και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
αποδεικνύεται η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16,
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου η εγγύηση συμμετοχής του και με την
επιφύλαξη του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι
πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνει τη διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
με τη σύνταξη ξεχωριστού πρακτικού και γνωμοδοτεί για τη λήψη οριστικής απόφασης από
την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση
τελικής απόφασης από το αποφαινόμενο όργανο της. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.
Εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 περί των
αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού η οποία μαζί με το πρακτικό της σχετικής
συνεδρίασης κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16. Η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
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Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
κατακύρωσης

-

Έννομα αποτελέσματα απόφασης

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 εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο.
β. Κήρυξη του προσωρινού αναδόχου έκπτωτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
αρ.103 και στην παρ.5 του αρ. 105 του Ν.4412/2016.
γ. Κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας στον προσφέροντα που υπέβαλε τη
δεύτερη σε σειρά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής όταν διαπιστωθεί κατά τον σχετικό έλεγχο ότι ο προσφέροντας που υπέβαλε
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής δεν τηρεί
τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 71 του ιδίου νόμου.
δ. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες από τις
αναγραφόμενες ή για μεγαλύτερες, μέχρι ποσοστού 30% για κάθε Ομάδα Τμήματος
ή μικρότερες ποσότητες, μέχρι ποσοστού 50% για κάθε Ομάδα Τμήματος, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16.
ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί
κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της
σύμβασης.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση αν στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή
αίτηση συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις
συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί
όροι της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12 Ο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης (πρωτότυπη).
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, ή προσέλθει χωρίς να υποβάλλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β ' της παραγράφου 1 του άρθρου 106
του Ν.4412/2016.
Σχέδιο σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη στο Παράρτημα «ΣΤ΄» αυτής. Η
Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του
προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή
με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’αυτόν. Δεν χωρεί
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του
διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς
του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 13 Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση του
συνόλου των υπό προμήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 14 Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι
της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να πραγματοποιηθεί
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 132 του Ν.4412/2016.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με
το άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο,
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις,
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 15 Ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας,
καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα
γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται μακροσκοπικός ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος και πρακτική δοκιμασία και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο
προμηθευτής.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το συμβατικό αντικείμενο,
β) να παραλάβει το συμβατικό αντικείμενο με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από
τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης (άρθρο 208 του Ν.4412/2016) ,
γ) να απορρίψει το συμβατικό αντικείμενο (άρθρο213 του Ν.4412/2016).
Η Επιτροπή, εάν δε διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να συντάξει
το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των υλικών.
Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους σχετικούς
όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα του υλικού για τη χρήση που
προορίζεται και συνεπώς αν μπορεί αυτό να καλύψει τις σχετικές ανάγκες ή αν πρέπει
οριστικά να απορριφθεί ολόκληρο ή μέρος αυτού. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι
ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., με την απόφασή του εγκρίνει ή
όχι την παραλαβή του υλικού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 208 και 213 του
Ν.4412/2016.
Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι. ως κατά Νόμο αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε
περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 όσον αφορά την παραλαβή των
υλικών , του άρθρου 209 σχετικά με τον χρόνο παραλαβής υλικών και του άρθρου 213 για
την τυχόν απόρριψη και αντικατάσταση συμβατικών υλικών του Ν.4412/16.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 16 Ο : ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ή τμηματική, ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή
παραλαβής της Υπηρεσίας. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή
είναι:
α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.
β)Πρωτόκολλο οριστικής ή τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
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2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το
Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με:
α) κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%,
πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..
β) κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους
δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων. Επί του ποσού της κράτησης 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών διενεργείται κράτηση τέλους
χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και
θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 17 Ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
ν.4412/16, δεν εκπλήρωσε τις λοιπές συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφώθηκε με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την
παρούσα σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις ή υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.
3. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.
& Ι. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις βάσει του άρθρου 207 του
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Ν.4412/2016 και ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις
βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 18 Ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως και
την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Οι ενστάσεις
υποβάλλονται υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής και
κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, 2ος όροφος –
Πάτρα.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η
καταβολή παραβόλου υπέρ του δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου
127 του Ν.4412/2016.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 του Ν.4412/2016).
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203,206,207 και 213 του Ν.4412/16, να υποβάλει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική
τους φροντίδα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιαδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από
αυτούς που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
Επί των ενστάσεων και προσφυγών, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα
όργανο, ήτοι ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι. ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι της Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στη Δ/νση Οικονομικού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, ΝΕΟ ΠατρώνΑθηνών 28, 2ος όροφος - Πάτρα, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το
οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία περί των
κρατικών προμηθειών του Δημοσίου.
ΑΡΘΡΟ 19 Ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της,
εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 20 Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν
είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η
προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι
εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και
ολογράφως σε ευρώ (€).
Εγγύηση Συμμετοχής :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής μέσα στο φάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς του, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (ήτοι 1.160,00€). Οι Εγγυήσεις πρέπει να
περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της παρούσας
διακήρυξης και όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης.
Στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας υπάρχει υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας
διακήρυξης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. μπορεί πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια
την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
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Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην παρούσα ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες μετά : α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και β)την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης
ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της
ένωσης.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης :
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος, εγγυητική
επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α (άρθρο 72 του Ν.4412/16) και θα ισχύει για τρεις
(3) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή
του συμβατικού αντικειμένου, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
Υποδείγματα εγγυήσεων υπάρχουν στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 21 ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του χρονοδιαγράμματος του
διαγωνισμού, της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και
προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της
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υπαναχώρησής της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του
διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε
δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους
Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η
Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 22 Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα
αφορά στην ανάθεση, την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που
δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αχαΐας αρμόδια
δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 23 Ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.
3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών
του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Β΄»
ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
(Ανήκει στη διακήρυξη 8/2017)
ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120
ημερών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών
του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να
παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της
προσφοράς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι., σύμφωνα με την περίπτωση α '
της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα
ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού,
συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή
παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην
περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση
αντιστοίχως της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
5. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος
αυτής μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο
υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
•έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και
•κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και
οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.
Π.Δ.Ε. & Ι., σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας.
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Προϋπολογισμός 71.920,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) ή 58.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

A/A
1
2
3
4

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ

ΕΙΔΟΣ
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου Α
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου Β
Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

H Υπηρεσία έχει το δικαίωμα τροποποίησης των ποσοτήτων των αναγραφόμενων ειδών
(αρ.104 του Ν.4412/16) με τις εξής προϋποθέσεις:
I.
για μεγαλύτερες ποσότητες μέχρι ποσοστού 30% ,
II.
για μικρότερες ποσότητες, μέχρι ποσοστού 50%, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
αρ.104 του Ν.4412/16.
III.
δεν θα υπάρξει αλλαγή στο συμφωνηθέν και αναγραφόμενο στη σύμβαση
συνολικό κόστος ανά Τμήμα.
Προσφορές που υπερβαίνουν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτονται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ως αναφέρονται αναλυτικά στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος Δ’ και θα
περιληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο
έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα
Ελληνικά.
ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 2ο είδη, θα παραδοθούν
Επικοινωνιών, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, 2ος όροφος-Πάτρα

στη Δ/νση Πληροφορικής &

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και όχι πέραν της 20ης/12/2017.
Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του
ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για
το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10)
ημέρες από την παραγγελία.
Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στην
προαναφερόμενη υπηρεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την εν λόγω
υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης.
Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδοθεί από τον
Προμηθευτή στην προαναφερόμενη υπηρεσία και ακολούθως θα δοθεί στο αρμόδιο Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.
- 33 -

50
27
1
50

ΑΔΑ: 6ΛΦ8ΟΡ1Φ-ΡΥΣ

17PROC002124309 2017-10-20

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των
υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνει με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί
εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την
περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο
οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει άμεσα.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 206 που αφορά στον χρόνο
παράδοσης των υλικών και του άρθρου 207, που αφορά στις κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση προμήθειας του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 4 Ο : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να:
i.
τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'
του Ν.4412/16.
ii.
ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις και να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.
iii.
εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών,
που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
iv.
παρέχει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. οποιεσδήποτε αναφορές
και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν
παρεπόμενες υποχρεώσεις.
Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει
εκπρόσωπό του, προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της
Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(Ανήκει στη διακήρυξη 8/ 2017)
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 και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
- Ονομασία: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Δ.Ε. & Ι.
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50202
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 , 26441 , Πάτρα
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπηλιώτη Νίκη
- Τηλέφωνο: 2613 600163
- Ηλ. ταχυδρομείο: tpdy@apd-depin.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.apd-depin.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 71.920,00€ (εβδομήντα ενός
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 58.000,00€ (χωρίς
Φ.Π.Α.)» (CPV : 30213000-5, 30213100-6,30231310-3)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε : Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [1]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): 8/2017
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
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 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάν υπάρχει):

Απάντηση:
[…………………………………]
[…………………………………]

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

Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία
[…………………………………..]
επιχείρηση;
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.
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει
[………..] Ναι , […………..] Όχι
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[….] Ναι
, […..] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;
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
α) […………………..]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης
β) [……………………]
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης
ή κοινοπραξίας.
γ) […………………….]
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί
να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την
[……………………………]
ημερομηνία και τον τόπο γέννησης
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 …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[………..]Ναι , [………………]Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

- 38 -

ΑΔΑ: 6ΛΦ8ΟΡ1Φ-ΡΥΣ

17PROC002124309 2017-10-20

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[……….]Ναι , […………]Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2. δωροδοκία
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε:
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:

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

[……..] Ναι ,

[……….] Όχι

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

[………………………..]

- 40 -

ΑΔΑ: 6ΛΦ8ΟΡ1Φ-ΡΥΣ

17PROC002124309 2017-10-20

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [……] Ναι , […….] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[………..]·
α)[………..]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[…………]
β)[…………]
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [….] Ναι [….] Όχι γ.1) [….] Ναι […..] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[….] Ναι […..] Όχι
-[…..] Ναι […..] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [……] Ναι, […..] Όχι δ) […….] Ναι ,[……..] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Απάντηση:

[…….] Ναι , [………] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[…….] Ναι , […….] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[…….] Ναι , [……..] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[……] Ναι , [……..] Όχι

[…...........]

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

[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης ,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[………] Ναι , [………] Όχι

[...................…]
[…….] Ναι , [……..] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να

[……..] Ναι
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αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Δ.Ε. & Ι., προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ............... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για
τους σκοπούς της υπ΄ αριθμ. 8/2017 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την
προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού
Ημερομηνία και τόπος : …………..………………..
Υπογραφή(-ές):

[…………………………]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ « Δ΄»
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(Ανήκει στη διακήρυξη 8/2017)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου A
ΓΕΝΙΚΑ
Ποσότητα
50
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
ΝΑΙ
μοντέλο.
Το σύστημα Η/Υ πρέπει να είναι επώνυμου
κατασκευαστή, να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση
αντικατάστασης ή απόσυρσης του μοντέλου.
ΝΑΙ
Ο χρόνος παράδοσης των Η/Υ δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On
Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον
≥ 3 Χρόνια
κατασκευαστή. Να αναγράφεται στα τεχνικά
φυλλάδια.
Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει
γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου
ΝΑΙ
κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001.
Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT,
NAI
FCC, TUV, TCO
Security: Setup/BIOS Password, Chassis lock
NAI
slot
Τύπος κουτιού Mini Tower ή Midi Tower ή SFF
NAI
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
Intel Core i5
6ης γενιάς ή
Τύπος
ισοδύναμο ή
καλύτερο
Αριθμός πυρήνων
≥4
Συχνότητα λειτουργίας
≥ 3.2 GHz
Cache
≥ 6 MB
ΜΝΗΜΗ
Mέγεθος κεντρικής μνήμης
≥ 4 GB
Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης
≥ 32 GB
Τύπος μνήμης DDR4, ή πιο σύγχρονη,
ΝΑΙ
συχνότητας ≥ 2400 MHz
Θέσεις μνήμης (DIMM slots)
≥2
Ελεύθερες θέσεις μνήμης με την
≥ 50%
προσφερόμενη διαμόρφωση
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων
≥1
Χωρητικότητα δίσκου
≥ 500 GB
Τεχνολογία δίσκου SATA III
NAI
Ταχύτητα δίσκου
≥ 7200 rpm
Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων
≥2
Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW
ΝΑΙ
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5

6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1

ΘΥΡΕΣ Ι/Ο
Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας
10/100/1000
Audio-In , Audio-Out
PCI Express x16
PCI Express x1
M.2 PCIe
Θύρες USB 2.0 ποσότητα
Θύρες USB 3.1 ποσότητα (τουλάχιστον 2
μπροστά)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Ισχύς
Efficiency
ΗΧΟΣ
Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου
Εσωτερικό ηχείο
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Ενσωματωμένη

8.2

Έξοδοι σήματος (on-board)

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

8.3

Επιπλέον έξοδος σήματος (on-board)

≥1
NAI
≥1
≥1
≥1
≥4
≥4
≤ 250 Watt
≥ 85%
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥1
Display Port
1.2
VGA ή HDMI

(Στην
περίπτωση που
προσφέρεται
μόνο HDMI να
συνοδεύεται
από HDMI σε
VGA
προσαρμογέα)

9.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ
Πληκτρολόγιο USB με αποτύπωση
9.1 Ελληνικών χαρακτήρων του ιδίου
κατασκευαστή
Ποντίκι USB οπτικό του ιδίου
9.2
κατασκευαστή
9.3 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ
Windows 10 64-Bit Professional Ελληνική
10.1
Έκδοση προεγκατεστημένο.
Να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια
10.2
χρήσης του λειτουργικού.
Δυνατότατα επαναφοράς συστήματος σε
10.3
εργοστασιακή κατάσταση.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου B
ΓΕΝΙΚΑ
Ποσότητα
27
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
ΝΑΙ
μοντέλο.
Το σύστημα Η/Υ πρέπει να είναι επώνυμου
κατασκευαστή, να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση
αντικατάστασης ή απόσυρσης του μοντέλου.
ΝΑΙ
Ο χρόνος παράδοσης των Η/Υ δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On
Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον
≥ 3 Χρόνια
κατασκευαστή. Να αναγράφεται στα τεχνικά
φυλλάδια.
Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει
γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου
ΝΑΙ
κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001.
Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT,
NAI
FCC, TUV, TCO
Security: Setup/BIOS Password, Chassis lock
NAI
slot
Τύπος κουτιού Mini Tower ή Midi Tower ή SFF
NAI
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
Intel Core i7
6ης γενιάς ή
Τύπος
ισοδύναμο ή
καλύτερο
Αριθμός πυρήνων
≥4
Συχνότητα λειτουργίας
≥ 3.4 GHz
Cache
≥ 8 MB
ΜΝΗΜΗ
Mέγεθος κεντρικής μνήμης
≥ 8 GB
Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης
≥ 32 GB
Τύπος μνήμης DDR4, ή πιο σύγχρονη,
ΝΑΙ
συχνότητας ≥ 2400 MHz
Θέσεις μνήμης (DIMM slots)
≥2
Ελεύθερες θέσεις μνήμης με την
≥ 50%
προσφερόμενη διαμόρφωση
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων
≥1
Χωρητικότητα δίσκου
≥ 500 GB
Τεχνολογία δίσκου SATA III
NAI
Ταχύτητα δίσκου
≥ 7200 rpm
Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων
≥2
Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW
ΝΑΙ
ΘΥΡΕΣ Ι/Ο
Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας
≥1
10/100/1000
Audio-In , Audio-Out
NAI
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5.3
5.4
5.5
5.6

6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1

PCI Express x16
PCI Express x1
M.2 PCIe
Θύρες USB 2.0 ποσότητα
Θύρες USB 3.1 ποσότητα (τουλάχιστον 2
μπροστά)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Ισχύς
Efficiency
ΗΧΟΣ
Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου
Εσωτερικό ηχείο
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Ενσωματωμένη

8.2

Έξοδοι σήματος (on-board)

5.7

8.3

Επιπλέον έξοδος σήματος (on-board)

≥1
≥1
≥1
≥4
≥4
≤ 250 Watt
≥ 85%
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥1
Display Port
1.2
VGA ή HDMI

(Στην
περίπτωση που
προσφέρεται
μόνο HDMI να
συνοδεύεται
από HDMI σε
VGA
προσαρμογέα)

9.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ
Πληκτρολόγιο USB με αποτύπωση
9.1 Ελληνικών χαρακτήρων του ιδίου
κατασκευαστή
Ποντίκι USB οπτικό του ιδίου
9.2
κατασκευαστή
9.3 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ
Windows 10 64-Bit Professional Ελληνική
10.1
Έκδοση προεγκατεστημένο.
Να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια
10.2
χρήσης του λειτουργικού.
Δυνατότατα επαναφοράς συστήματος σε
10.3
εργοστασιακή κατάσταση.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
2

Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
ΓΕΝΙΚΑ
Ποσότητα
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο
Το σύστημα Η/Υ πρέπει να είναι επώνυμου
κατασκευαστή, να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας και να μην υπάρχει ανακοίνωση
αντικατάστασης ή απόσυρσης του μοντέλου.
Ο χρόνος παράδοσης των Η/Υ δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On
Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον
κατασκευαστή. Να αναγράφεται στα τεχνικά
φυλλάδια.
Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει
γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου
κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001.
Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT
Security: Setup/BIOS Password, Kensington
Chassis lock
Βάρος
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

2.1

Τύπος

2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1

Αριθμός πυρήνων
Συχνότητα λειτουργίας
Cache
Τύπος επεξεργαστή U (ultra-low power)
ΜΝΗΜΗ
Mέγεθος κεντρικής μνήμης
Τύπος μνήμης DDR4, ή πιο σύγχρονη,
συχνότητας ≥ 2400 MHz
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων
Χωρητικότητα δίσκου
Τεχνολογία δίσκου SATA III
Ταχύτητα δίσκου
Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW
ΘΥΡΕΣ Ι/Ο - ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας
10/100/1000
Θύρες USB 2.0
Θύρες USB 3.0
WiFi 802.11bgn

3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4

1
ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥ 3 Χρόνια

ΝΑΙ
NAI
NAI
≤ 3 kg
Intel i7 7ης
γενιάς ή
ισοδύναμο ή
καλύτερο
≥2
≥ 2.7 GHz
≥ 4 MB
ΝΑΙ
≥ 8 GB
ΝΑΙ
≥1
≥ 1 TB
NAI
≥ 5400 rpm
ΝΑΙ
≥1
≥1
≥2
ΝΑΙ
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5.5
6

7
7.1
7.2
7.3
8
8.1

Bluetooth 4.0
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ/ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Να συνοδεύετε από το κατάλληλο
τροφοδοτικό
Ενσωματωμένη μπαταρία (Να αναφερθούν
τα χαρακτηριστικά της)
ΗΧΟΣ
Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου
Ενσωματωμένα ηχεία stereo
Audio-In/Out
ΟΘΟΝΗ
Διάσταση οθόνης

8.2

Ανάλυση οθόνης FHD

8.3
9
9.1
9.2
10

Τύπος Οθόνης LED Backlit
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Ενσωματωμένη
Έξοδοι σήματος (on-board)
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ
Ενσωματωμένο πλήρες πληκτρολόγιο και
φωτιζόμενα πλήκτρα με αποτύπωση
ελληνικών χαρακτήρων
Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο
Ενσωματωμένο touchpad
Ενσωματωμένη Web camera HD και
μικρόφωνο
Τσάντα μεταφοράς
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ
Windows 10 64-Bit Professional Ελληνική
Έκδοση προεγκατεστημένο.
Να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια
χρήσης του λειτουργικού.
Δυνατότατα επαναφοράς συστήματος σε
εργοστασιακή κατάσταση.

6.1
6.2

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
11.1
11.2
11.3

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
≥ 17.3''
≥ 1920 x
1080
ΝΑΙ
ΝΑΙ
HDMI

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4
1
1.1

1.4
1.5
1.6

Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΓΕΝΙΚΑ
Ποσότητα
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο
Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό
εργασίας
Διάσταση διαγωνίου
Τεχνολογίας LED ΤΝ Anti-Glare
Aspect Ratio

1.7

Ανάλυση FHD

1.2
1.3

50
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 21.5”
ΝΑΙ
16:9
≥ 1920 x
1080

Είσοδος σήματος Display Port & μία (1)
επιπλέον θύρα εισόδου VGA ή HDMI. (Στην
1.8

περίπτωση που προσφέρεται επιπλέον είσοδος
μόνο HDMI να συνοδεύεται από VGA σε HDMI
προσαρμογέα)

1.9

Φωτεινότητα

NAI

1.10 Contrast Ratio
1.11 Response Time
1.12 Color depth
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

Pixel Pitch
Viewing Angle
Tilt
Security Lock Slot
VESA mount support
Power consumption (typical)
Πιστοποιήσεις ENERGY STAR, EPEAT GOLD,
TCO
Να παρέχεται καλώδιο ρεύματος.
Να συνδέεται με τον Η/Υ απευθείας μέσω
Display Port (DP) χωρίς χρήση adapter και
να παρέχεται το καλώδιο DP.
Εγγύηση από τον κατασκευαστή

≥ 250
cd/m2
≥ 1000:1
≤ 5 ms
≥ 16.7
million
≤ 0.25 mm
≥ 160 / 170
NAI
NAI
NAI
≤ 25 Watt
NAI
ΝΑΙ
NAI
≥ 3 Χρόνια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ « Ε΄»
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
(Ανήκει στη διακήρυξη 8/2017)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΤΜΗΜΑ:
ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Δ.Ε. & Ι.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
ΤΚ 26441 Πάτρα
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ……………. …………………………….€ υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)............, ΑΦΜ: ......... (διεύθυνση)
........... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................……………………
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................……………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή
του/της/τους
σύμφωνα
με
την
(αριθμό/ημερομηνία)
.....................
Διακήρυξη..................................................... της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., για
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «……………………..(τίτλος σύμβασης)»
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….
(Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στη παρούσα Διακήρυξη).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΤΜΗΜΑ:
ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Δ.Ε. & Ι.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
ΤΚ 26441 Πάτρα
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των …………………………………………………………………€ υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “( τον τίτλο της σύμβασης)”, σύμφωνα με
την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.
& Ι.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της υπηρεσίας σας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .................
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ ΄»
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Ανήκει στη διακήρυξη 8/2017)

Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών ηλεκτρονικών
υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου).
Στην Πάτρα σήμερα ....................., ημέρα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα,
αφενός η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι., (εφεξής «Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι..»), ως αναθέτουσα
αρχή, που εδρεύει στην Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα, με Α.Φ.Μ.
997824349 και Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Συντονιστή κ.Νικόλαο
Παπαθεοδώρου και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η
εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ.
«.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. .................,
φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής
«ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από
.............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν
αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ……………………….. (συμπληρώνεται
βάσει της προσφοράς του αναδόχου) (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του
προσφοράς ………………...
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε,
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς:

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια για ……………..
(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου), σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου).

H Υπηρεσία έχει το δικαίωμα τροποποίησης των ποσοτήτων των αναγραφόμενων ειδών
(αρ.104 του Ν.4412/16) με τις εξής προϋποθέσεις:
I.
η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της
αρχικής σύμβασης
II.
δε θα υπάρξει αλλαγή στο συμφωνηθέν και αναγραφόμενο στη σύμβαση συνολικό
κόστος.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των …………. € χωρίς Φ.Π.Α. (………………..€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Τεχνικές Προδιαγραφές:
(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου) και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως
αναλύονται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος Β’ και στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας
διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 2ο είδη, θα παραδοθούν
Επικοινωνιών, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, 2ος όροφος-Πάτρα

στη Δ/νση Πληροφορικής &

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και όχι πέραν της 20ης/12/2017.
Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του
ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για
το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10)
ημέρες από την παραγγελία.
Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στην
προαναφερόμενη υπηρεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την εν λόγω
υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης.
Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδοθεί από τον
Προμηθευτή στην προαναφερόμενη υπηρεσία και ακολούθως θα δοθεί στο αρμόδιο Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.
Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των
υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνει με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί
εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την
περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο
οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει άμεσα.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 206 που αφορά στον χρόνο
παράδοσης των υλικών και του άρθρου 207, που αφορά στις κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση προμήθειας του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας,
καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα
γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται μακροσκοπικός ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος και πρακτική δοκιμασία από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης
Πληροφορικής & Επικοινωνιών και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο
προμηθευτής.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης (άρθρο 208 του Ν.4412/2016),
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γ) να απορρίψει το υλικό (άρθρο 213 του Ν.4412/2016).
Η Επιτροπή, εάν δε διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να συντάξει
το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των υλικών.
Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους σχετικούς
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα του υλικού για τη χρήση που
προορίζεται και συνεπώς αν μπορεί αυτό να καλύψει τις σχετικές ανάγκες ή αν πρέπει
οριστικά να απορριφθεί ολόκληρο ή μέρος αυτού. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο , ήτοι
ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., με την απόφαση του εγκρίνει ή
όχι την παραλαβή του υλικού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 208 και 213 του
Ν.4412/2016 σχετικά με την παραλαβή, και την τυχόν απόρριψη ή αντικατάσταση του
συμβατικού αντικειμένου.
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι. ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε
περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι
της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα
με το άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο,
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις,
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 όσον αφορά την παραλαβή των
υλικών , του άρθρου 209 σχετικά με τον χρόνο παραλαβής υλικών και του άρθρου 213 για
την τυχόν απόρριψη και αντικατάσταση των συμβατικών υλικών του Ν.4412/16.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της
Υπηρεσίας. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:
α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.
β)Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών,
σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
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Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το
Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με:
α) κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%,
πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..
β) κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους
δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων. Επί του ποσού της κράτησης 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών διενεργείται κράτηση τέλους
χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και
θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι. οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα υπάρχουν οι με αριθ.
πρωτ. 258899/17-10-2017, 258911/17-10-2017 και 258916/17-10-2017 αποφάσεις
δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ύψους
………………………… € στον ΚΑΕ 1723 των Ε.Φ. 071, 072, 073 (συμπληρώνεται βάσει της
προσφοράς του αναδόχου) του τακτικού Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Π.Δ.Ε. & Ι. οικονομικού έτους 2017 με α/α καταχώρισή τους στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.: 81910, 81912, 81911 αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να:
i.
τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'
του Ν.4412/16.
ii.
ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις και να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.
iii.
εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών,
που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
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iv.

παρέχει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. οποιεσδήποτε αναφορές
και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν
παρεπόμενες υποχρεώσεις.
Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως
εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική
επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η
προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατέθεσε την αριθμ.
…/…-..-2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……… Τράπεζας ποσού …..,… ευρώ. Η
ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» μετά τη λήξη της σύμβασης και την
καλή εκτέλεση των όρων αυτής.
ΑΡΘΡΟ 7ο :ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις που προβλέπονται για αθέτηση της
Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και
μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να πραγματοποιηθεί
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της,
εφόσον:
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι
όροι που αναφέρονται στη Διακήρυξη, στην προσφορά του Αναδόχου καθώς και στην
απόφαση κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Συντονιστή,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, δεν
εκπλήρωσε τις λοιπές συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε με τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την παρούσα σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις ή υπερέβει υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 203 του Ν.4412/16,
β) εάν εκχωρήσει τη Σύμβαση ή αναθέσει εργασίες υπεργολαβικά σε μη
προβλεπόμενους από την προσφορά του υπεργολάβους,
γ) εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της έκπτωσης του Αναδόχου επέρχονται από την περιέλευση στον
Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικής δήλωσης.
2.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Το συμβατικό αντικείμενο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της
αναθέτουσας αρχής που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του Ν.4412/16).
3. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16,που αφορά στην
κήρυξη ενός οικονομικού φορέα έκπτωτου.
Σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσόν
που έχει τυχόν καταβληθεί σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, η δε τελευταία δικαιούται
να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης εκ μέρους
του Αναδόχου, υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης της, μη συμμόρφωσης
του Αναδόχου με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, αθέτησης ή πλημμελούς τήρησης και
εφαρμογής οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, για τους οποίους, συμφωνείται
μεταξύ των μερών, ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται
να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να επιβάλλει εις βάρος του κυρώσεις
τηρούμενων των σχετικών διατάξεων του Ν.4412/16. Σε μια τέτοια περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής της ζημίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει
των άρθρων 203,206,207 και 213 του Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση , μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30)ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ήτοι ο
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας Επιτροπής (άρθρο 205 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από
αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αχαΐας αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο
ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να
αναφύονται μεταξύ τους.
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα
τρία κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.,
το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.

Νικόλαος Παπαθεοδώρου
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Για τον Προμηθευτή

