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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
              ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    -----------------------------------------------------                                         Καλλιθέα: 24/5/2018
                Ι Δ Ρ Υ Μ Α                                                               Αριθ. πρωτ.: 5371
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ 
 ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  
---------------------------------------------                                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719
ΦΑΞ:
E – mail: 

210-4857692
x.kairi@sivitanidios.edu.gr

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151, 
17610 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

Aριθ. Διακήρυξης 2/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ/ 2018   

 «Συνοπτικός  διαγωνισμός με  κριτήριο  κατακύρωσης 

την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει  της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή),  για  την  προμήθεια  :  α)  Ποικίλου  εξοπλισμού 

ηλεκτρονικών  υπολογιστών  (ηλεκτρονικών 

υπολογιστών,  φορητών  υπολογιστών,  αδειών  χρήσης 

λογισμικού,  εκτυπωτών και  περιφερειακού 

εξοπλισμού),  β)  βιντεοπροβολέα  και γ)  φωτοτυπικού 

μηχανήματος,  για  τις  ανάγκες  της  Σιβιτανιδείου 

Σχολής, στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  του  ΠΔΕ  2018  της 

Σιβιτανιδείου Σχολής».
  

                                                                           ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                          

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

8 Ιουνίου 2018 Παρασκευή 12:00 μ.
                                       

Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Α)Την κάτωθι Νομοθεσία:

Τις διατάξεις περί Διοικήσεως της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το  Ν.4497/2017 (Α΄171) και 

ισχύει μέχρι σήμερα.
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Τον  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

Τον  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

Τον  ν.  3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και  

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα  

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει μέχρι σήμερα 

τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ 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» (Β΄3698).

Την  υπ’  αριθ.  161/2016  Απόφαση  της  ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια  Οδηγία)  με  θέμα «Οδηγίες 

συμπλήρωσης για το "Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4  

του Ν. 4412/2016 (Α' 147),

Την  υπ’  αριθ.  Π1 2380/2012 Κοινή  Υπουργική  Απόφαση (Β'  3400)  «Ρύθμιση των  ειδικότερων 

θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  ΚΗΜΔΗΣ  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

και Β) Τις κάτωθι Αποφάσεις:

-Την αριθ. 78/19-4-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003152000/ΑΔΑ:6ΗΗ7469ΒΨ1-Ω8Ω) απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής  του  Ιδρύματος  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  δαπάνη  ποσού  έως  64.865  ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών,  εκτυπωτών,  λοιπού  περιφερειακού  εξοπλισμού  μέσω  συνοπτικού  διαγωνισμού,  για  τις  

ανάγκες του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος,  σε βάρος του προϋπολογισμού  Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 

( ΠΔΕ 2018),  της ΣΑΕ 544 του έργου με κωδικό: 2014ΣΕ54400000, «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων 

Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής». 

-Την  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  με  αριθ.  πρωτ.  5110/17-5-2018  

(ΑΔΑΜ:18REQ003152188) και α/α 219 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό   Διαγωνισμό,  με   σφραγισμένες   προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την 

προμήθεια :  α)  ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών  (ηλεκτρονικών υπολογιστών,  φορητών 

υπολογιστών,  αδειών χρήσης λογισμικού, εκτυπωτών και περιφερειακού εξοπλισμού), β) βιντεοπροβολέα 

και  γ)  φωτοτυπικού  μηχανήματος,  για  τις  ανάγκες  των  διοικητικών  υπηρεσιών,  σχολικών  μονάδων, 
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Εργαστηριακού Κέντρου, ΙΕΚ και ΚΕΔΙΒΙΜ2 σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 

2018 – (ΣΑΕ 2014ΣΕ54400000) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΧΟΛΗ  ΤΕΧΝΩΝ  ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός  Διαγωνισμός.  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά  που 

προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΑΤΑ CPV

ΟΜΑΔΑ  ΕΙΔΩΝ  Α΄  Ποικίλος  εξοπλισμός  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών- CPV 30236000-2

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Β΄

Βιντεοπροβολείς- CPV: 38652120-7

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Γ΄

Φωτοαντιγραφικές συσκευές- CPV:30121200-5
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

52.310,48

ΦΠΑ 12.554,52
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 64.865,00
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

50.411,29

ΦΠΑ 12.098,71
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ

62.510,00

ΟΜΑΔΑ Β΄

ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

447,58

ΦΠΑ 107,42
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ

555,00

ΟΜΑΔΑ Γ΄

ΠΡΟΫΠ.  ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1.451,61

ΦΠΑ    348,39
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ

1.800,00

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σιβιτανίδειος Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 της παρούσας
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  από την επομένη της διενέργειας 

του διαγωνισμού  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ  ΘΑ 

ΒΑΡΥΝΕΙ

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Σιβιτανιδείου Ιδρύματος 

Οικονομικού έτους 2018 

Κωδικός:2014ΣΕ54400000 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων 

Σχολικών  Μονάδων,  ΙΕΚ  και  Διοικητικών  Υπηρεσιών 
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Σιβιτανιδείου Σχολής». ΚΑΕ 9349
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ % Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.)  0,06% 

(άρθρα:  2  της  υπ’  αριθ.  1191/1-3-2017  Κ.Υ.Α.-  ΦΕΚ 

969/τ.Β’/2017  &  350  παρ.  3  του  Ν.4412/2016),   Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: 0,06% επί της αξίας της 

αρχικής, εκτός ΦΠΑ, σύμβασης 

Οι  κρατήσεις  επιβαρύνονται  με  χαρτόσημο  3%  και  ΟΓΑ 

χαρτοσήμου 20%
ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 ν. 2198/1994 Κατά  την  πληρωμή  θα  παρακρατείται  ο  προβλεπόμενος  από το 

Νόμο  φόρος  εισοδήματος  4%  επί  της  καθαρής  αξίας  μετά  την 

αφαίρεση των λοιπών κρατήσεων.
Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ βαρύνει  το  Δημόσιο  και  υπολογίζεται  στο  σύνολο  της 

προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία :Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Ταχυδρομική διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα

Πόλη: Καλλιθέα

Ταχυδρομικός Κώδικας: 176 10

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2104857719, 2104757615

Φαξ: 2104857692

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: diaxirish@sivitanidios.edu.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.sivitanidios.edu.gr

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ), ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια α) Ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  φορητών  υπολογιστών,  αδειών  χρήσης  λογισμικού,  εκτυπωτών και 

περιφερειακού  εξοπλισμού),  β)  βιντεοπροβολέα   και  γ)  φωτοτυπικού μηχανήματος για τις  ανάγκες των  

διοικητικών  υπηρεσιών,  σχολικών  μονάδων,  Εργαστηριακού  Κέντρου,  ΙΕΚ  και  ΚΕΔΙΒΙΜ2  της 

Σιβιτανιδείου Σχολής», ως εξής:

  Η  ομάδα  ειδών  Α΄  με  CPV  30236000-2  ,Ποικίλος  εξοπλισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  με 

προϋπολογισθείσα δαπάνη έως 62.510,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής είδη: 

1.Σύνθεση Η/Υ για χρήση ως σταθμών εργασίας

mailto:diaxirish@sivitanidios.edu.gr
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    Σύνολο:Τριάντα  (30) τεμάχια, 

Αιτήματα:1ο ΕΠΑΛ :3, 2ο ΕΠΑΛ:2, 3ο ΕΠΑΛ: 6, ΚΕΔΙΒΙΜ2:2, Τμήμα προσωπικού :2, Γραμματεία 

Διοίκησης:2, Διεύθυνση ΙΕΚ :1, Σχολική Βιβλιοθήκη:3, Τμήμα Προμηθειών:1 Τμήμα Λογιστηρίου:2, 

Ιατρείο:1, Γραμματείες σχολικών μονάδων: 4, Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Ε. :1

Τεχνικές προδιαγραφές:Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Α1 Παράγραφος 

Εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 950,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

2. Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop)

   Σύνολο: Είκοσι τρία (23) τεμάχια  

Φορητός Η/Υ για το εργαστήριο φωτογραφίας :1 τεμάχιο, 

Αιτήματα:3Ο ΕΠΑ.Λ. 

      Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Α2 Παράγραφος

Εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 1.300,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Φορητός Η/Υ με  οθόνη 15΄΄:  7 τεμάχια, 

Αιτήματα: 1ο ΕΠΑ.Λ. :1 , 2ο ΕΠΑ.Λ. :1, 3ο ΕΠΑ.Λ. :1 ,  4ο ΕΠΑ.Λ. :1, Γραμματεία Γενικής Δ/νσης: 1, 

Γραμματεία Ε.Ε. :1, ΙΕΚ:1 

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Α3 Παράγραφος

Εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 850,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Φορητός Η/Υ με οθόνη 13΄΄ : 1 τεμάχιο

Αιτήματα: Γραφείο Γενικής Δ/νσης 

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Α4 Παράγραφος

Εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 1.250,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Φορητός Η/Υ με οθόνη 15΄΄ :14 τεμάχια για τα εργαστήρια 3ου ΕΠΑ.Λ., 

Αιτήματα:3ο ΕΠΑ.Λ.

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Α5 Παράγραφος

Εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 650,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

3.Φωτοαντιγραφικός inkjet εκτυπωτής-σαρωτής - φάξ (πολυμηχάνημα)

 Σύνολο: τρία (3) τεμάχια 

Αιτήματα:Εργαστηριακό κέντρο:1,Προϊστάμενος Γραμματειών:1,  2ο ΕΠΑ.Λ.:1

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Α6 Παράγραφος

Εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 300,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

4.Εκτυπωτής μονόχρωμος laser  διπλής εκτύπωσης

Σύνολο: επτά   (7) τεμάχια , 

Αιτήματα:Γραμματεία Διοίκησης :1, 1ο:ΕΠΑΛ:1, 3ο ΕΠΑΛ:1, ΙΕΚ:1, Τμήμα συντήρησης εγκ/σεων:1, 

Τμήμα Προσωπικού:1, Ιατρείο Σχολής:1
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Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Α7 Παράγραφος

Εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 250,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

5. Επιτραπέζιος σαρωτής (scanner)  laser

Σύνολο: 1 τεμάχιο 

Αιτήματα: Διεύθυνση Οικονομικών 

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Α8 Παράγραφος

εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 200,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

6. Εξοπλισμός συμπληρωματικός - εγκατάστασης Η/Υ

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Παράγραφοι Α9-Α22

HDMI Cable (10m), 3ο ΕΠΑΛ: 10 τμχ , εκτ. δαπάνη ανά τμχ 10 ευρώ με ΦΠΑ

HDMI Cable (1,8 m) , 3ο ΕΠΑΛ:10τμχ, εκτ. δαπάνη ανά τμχ 5 ευρώ με ΦΠΑ

USB Stick >= 16GB, 3ο ΕΠΑΛ: 30τμχ, εκτ. δαπάνη ανά τμχ 10 ευρώ με ΦΠΑ

UPS Line Interactive >=900W, Σύνολο:8 τεμάχια (3ο ΕΠΑΛ:3τμχ, Τμ. Λογ/κού:5 τμχ) ,εκτ. δαπάνη ανά 

τμχ 100 ευρώ με ΦΠΑ

Καλώδιο προέκτασης USB , 3ο ΕΠΑΛ: 50τμχ ,εκτ. δαπάνη ανά τμχ 5 ευρώ με ΦΠΑ

Πληκτρολόγιo (οπτικό usb), 3ο ΕΠΑΛ: 20τμχ ,εκτ. δαπάνη ανά τμχ 10 ευρώ με ΦΠΑ

Ποντίκι ενσύρματο (usb), οπτικό, Σύνολο:31 τεμάχια (3ο ΕΠΑΛ:30, Δ/νση Οικονομικών :1), εκτ. δαπάνη 

ανά τμχ 10 ευρώ με ΦΠΑ

Εξωτερικός σκληρός δίσκος, Σύνολο:4 τεμάχια (3ο ΕΠΑΛ:2 τμχ, Τμήμα Προσωπικού : 2 τμχ),εκτ. δαπάνη 

ανά τμχ 80 ευρώ με ΦΠΑ

Εσωτερικός δίσκος SSD, 3ο ΕΠΑΛ:4 τεμάχια, εκτ. δαπάνη ανά τμχ 90 ευρώ με ΦΠΑ

Τροφοδοτικό PSU, 3ο ΕΠΑΛ:5 τεμάχια, εκτ. δαπάνη ανά τμχ 50 ευρώ με ΦΠΑ

Μνήμη, 3ο ΕΠΑΛ:10 τεμάχια (8 τμχ τύπου  DDR- 2, 1 τμχ τύπου  DDR-3 , 1 τμχ τύπου  DDR-4 ) , εκτ. 

δαπάνη ανά τμχ 20 ευρώ με ΦΠΑ

 Διαμεταγωγέας (SWITCH), 3ο ΕΠΑΛ:Σύνολο : 3 τεμάχια (εκτ. δαπάνη ανά τμχ 100 ευρώ με ΦΠΑ)

7.Λογισμικό-Άδειες χρήσης

Σύνολο: σαράντα (40) τεμάχια , 

Άδεια χρήσης (Academic version) Microsoft Office pro, Ελληνικό (για καινούριους Η/Υ) -20 τεμάχια

Αιτήματα:  Τμήμα  προσωπικού:2,  Τμήμα  Λογιστηρίου:2  ,  Γραμματείες  Σχολικών  Μονάδων  :4, 

Βιβλιοθήκη:3,  Τμήμα Προγραμμάτων  Ε.Ε.  :1,  1Ο ΕΠΑΛ:2,  2Ο ΕΠΑΛ:1,3Ο ΕΠΑΛ:2,  Ιατρείο  Σχολής:1, 

Γραμματεία Διοίκησης:2

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Παράγραφος Α23

εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 150,00 (με ΦΠΑ)
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Άδεια χρήσης (Academic version) λειτουργικού συστήματος  Microsoft WINDOWS 10  PRO, 64-bit, 

Ελληνικό (για καινούριους Η/Υ) – 20 τεμάχια

Αιτήματα:  Τμήμα  Προσωπικού:  2,  Τμήμα  Λογιστηρίου:  2,  Γραμματείες  Σχολικών  Μονάδων  :  4,  

Βιβλιοθήκη: 3, Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Ε. :1, 1Ο ΕΠΑΛ:2, 2Ο ΕΠΑΛ: 1, 3Ο ΕΠΑΛ:2, Ιατρείο Σχολής : 1, 

Γραμματεία Διοίκησης: 2,

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Παράγραφος Α24

εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 150,00 (με ΦΠΑ)

Άδεια χρήσης (Academic version) Microsoft Office pro, Ελληνικό 

δέκα (10) τεμάχια Αιτήματα: ΚΕΔΙΒΙΜ 

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Παράγραφος Α25

εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 150,00 (με ΦΠΑ)

Άδεια χρήσης (Academic version) λειτουργικού συστήματος  Microsoft WINDOWS 10  PRO, 64-bit, 

Ελληνικό δέκα (10) τεμάχια 

Αιτήματα: ΚΕΔΙΒΙΜ

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Παράγραφος Α26

εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 250,00 (με ΦΠΑ)

8. Oθόνη Η/Υ, led 24'' ή 23,6''

Σύνολο: 1 τεμάχιο –

Αιτήματα: Τμήμα Λογιστικού (Ταμείο), 

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –Α29 Παράγραφος

εκτιμώμενη δαπάνη 120,00 (με ΦΠΑ)

 Η ομάδα ειδών Β΄ με CPV 38652120-7,  Βιντεοπροβολείς, με προϋπολογισθείσα δαπάνη έως 555,00 

ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής είδη: 

Βιντεοπροβολέας –  ένα (1) τεμάχιο με συνοδευτικά  βάση οροφής και Καλώδιο VGA για τη σύνδεση του 

βιντεοπροβολέα  για το 1ο ΕΠΑ.Λ. , 

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Β΄Ομάδα – Παράγραφος Β1-Β3

Η ομάδα ειδών Γ΄ με CPV 30121200-5, Φωτοαντιγραφικές συσκευές, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 

έως 1.800,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής είδη: 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα  -1 τεμάχιο για το γραφείο του Πρωτοκόλλου, 

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α- Γ΄Ομάδα – Παράγραφος Γ1

2.2 Τεχνικές προδιαγραφές 
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Αναλυτική  περιγραφή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  (τεχνικές  προδιαγραφές  και  άλλες  απαιτήσεις)  

περιλαμβάνονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

της παρούσας.

2.3. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Το ποσό της προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα ειδών

ΟΜΑΔΑ  Α΄  Ποικίλος  εξοπλισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  έως  62.510,00  ευρώ  συμπ/νου  ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Β΄ Βιντεοπροβολείς έως 555,00  ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Γ΄ Φωτοαντιγραφικές συσκευές έως 1.800,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

Η εκτιμώμενη δαπάνη που σημειώνεται ανά τεμάχιο στα είδη της ομάδας Α΄,στο άρθρο 2.1 της παρούσας 

δεν είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, αλλά βοηθητική για την υποβολή της 

προσφοράς τους.

2.4 Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει για (4) τέσσερις μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι  

συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

Οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με 

το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος

εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ  5  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΕ  ΑΥΤΑ,  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για

τον παρόντα Διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :

α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

γ)Τυχόν Διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αναρτηθούν στην επίσημη 

ιστοσελίδα της.





9

Οι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  υποβάλλουν  αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών 

πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης έως και τέσσερεις (4) ημέρες πριν την  

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών προς  το τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού της 

Σιβιτανιδείου Σχολής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ισόγειο γρ. 109) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα,  

Τηλέφωνο: 210-4857719 Φαξ: 210-4857692, E-mail:x.kairi@sivitanidios.edu.gr. 

Η  παρούσα  διακήρυξη  δημοσιεύεται  στην  ιστοσελίδα  του  φορέα  :  www.sivitanidios.edu.gr,  στο  πεδίο 

Ανακοινώσεις, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Τυχόν διευκρινίσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του φορέα και οι ενδιαφερόμενοι ευθύνονται για την  

ενημέρωσή τους. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί  προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών 

από  την  επομένη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  Διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος 

μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 

του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  που 

προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών με την προϋπόθεση η προσφορά του να είναι έγκυρη και να πληροί τις  

τεχνικές προδιαγραφές. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται  

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση 

των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη  και  παρέχει  προκαταρκτική  απόδειξη  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις 

καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, & 73 παρ. 2 του Ν.4412/2016 δηλαδή:

α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται 

στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  

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.
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β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),  σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται  στο 

μέρος  ΙΙΙ.Β  του  ΤΕΥΔ  (Λόγοι  που  σχετίζονται  με  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής 

ασφάλισης).

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  όταν  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.

Επίσης δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται  

λόγω  αθέτησης  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο  

εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

 Επίσης στο μέρος IV του ΤΕΥΔ δηλώνεται

 α) ότι ο φορέας είναι εγγεγραμμένος σε ένα επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (Καταλληλότητα), 

 και  β)  η  συμμόρφωση  του  με  περιβαλλοντικά  πρότυπα,  πρότυπα  διαχείρισης  ποιότητας  όπου 

απαιτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α΄ (βλ. και άρθρο 13 παρ. 13.1, περίπτωση 

5.)

Το ΤΕΥΔ  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τις  Κατευθυντήριες 

Οδηγίες 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ και διατίθεται στους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο μορφές αρχείου:

Αρχείο PDF αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), 

αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών  

φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε 

έντυπη μορφή.

 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:

Το  μέρος Ι  είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται 

από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, με τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και τα πεδία που έχουν  

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή τού κατά

νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι :

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για 

κάθε φορέα - μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.
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 ΑΡΘΡΟ 9. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σχετικά με το χρόνο και τον τόπο υποβολής των προσφορών, οι προσφορές υποβάλλονται έως και 

την 8/6/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Σχολής 

(ισόγειο  γρ.122)  Θεσσαλονίκης  151,  Καλλιθέα,  Τ.Κ.  17610  α)με  κατάθεση  των  προσφορών  ή  β)  με 

αποστολή  (ταχυδρομικά  ή  courier).  Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  μετά  την  ημερομηνία  και  ώρα 

διενέργειας του Διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται από την αρμόδια επιτροπή.

Ως ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού & έναρξης αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 

8/6/2018,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  12:00  μ.  το  πρωί.  Ως  τόπος  διενέργειας  ορίζεται  η  Αίθουσα 

Διοικητικού Συμβουλίου Γρ.104 του κεντρικού κτιρίου της Σιβιτανιδείου Σχολής.

ΑΡΘΡΟ  10.  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

10.1 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, να είναι 

σαφείς και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω.  

    Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

• Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού.

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

• Τα στοιχεία του αποστολέα.

• Ομάδα/ομάδες ειδών για τις οποίες κατατίθεται προσφορά.

10.2 Διάρθρωση –περιεχόμενο προσφοράς

Η προσφορά θα αποτελείται από: 

α. Έναν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική προσφορά» 

και β. Έναν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»

Είναι δυνατή η υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για περισσότερες της μίας ομάδες του αυτού  

διαγωνισμού εντός του ιδίου σφραγισμένου φακέλου. 

Περιεχόμενο φακέλων:

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική προσφορά» 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική προσφορά» περιέχει τα εξής:

1. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση:

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα

πρέπει να δηλώνει:

• τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει, καθώς και ότι πληροί και αποδέχεται πλήρως

και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της βάσει των
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οποίων συντάχθηκε η προσφορά του και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση 

αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος τους οποίους και αποδέχεται  

πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

• ότι η οικονομική προσφορά του τον δεσμεύει για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από

την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και δεν απαιτείται

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

 3. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  για την υπογραφή 

του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για  

την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον  

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.

5.  Συμπληρωμένο  τον  Πίνακα  συμμόρφωσης  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ) για τις ομάδες ειδών για τις οποίες υποβάλλει προσφορά. Οι προσφέροντες 

θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής του πίνακα 

απαντώντας  με  τη  λέξη  «ΝΑΙ»  όπου  αυτό  είναι  επαρκές  ή   περιγράφοντας  με  ακρίβεια  τα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά  του  κάθε  προσφερόμενου  είδους  σύμφωνα  με  τις  αναλυτικές  τεχνικές  προδιαγραφές. 

Επίσης  θα  συμπληρωθεί  η  στήλη  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ για  τα  είδη  Α1.  Σύνθεση  Η/Υ  για  χρήση  ως  σταθμών  

εργασίας, Α2-Α5.Φορητός υπολογιστής, Β1.Βιντεοπροβολέας, Γ1.Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με αναφορά σε  

τεχνικό φυλλάδιο του υπό περιγραφή είδους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών  θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα  

υπογραφεί μεταξύ του τελικού αναδόχου και της ΣΔΣΤΕ. 

6.  Τεχνικό  φυλλάδιο/  prospectus ή  άλλο  έντυπο για  τα είδη Α1.Σύνθεση  Η/Υ  για  χρήση ως σταθμών  

εργασίας, Α2-Α5.Φορητός υπολογιστής, Β1.Βιντεοπροβολέας, Γ1.Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα,( στο οποίο θα  

γίνεται  η  σχετική  παραπομπή  στον  πίνακα  συμμόρφωσης  για  την  αναλυτική  περιγραφή  των  τεχνικών  

χαρακτηριστικών των προϊόντων).  

Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν αξιολογούνται για την κατάταξη των υποψηφίων, όμως για την επιλογή της 

χαμηλότερης από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται  μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

τεχνικά αποδεκτές.

Η πληρότητα και  εγκυρότητα  των  δικαιολογητικών  του φακέλου  Α των οικονομικών φορέων αποτελεί 

προϋπόθεση  για  την  αποσφράγιση  του  φακέλου  Β.  Οικονομική  προσφορά,  ειδάλλως  ο  φορέας 

αποκλείεται από τη διαδικασία.

Β. Οικονομική προσφορά
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Ο φάκελος  «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β),  συμπληρωμένο,  υπογεγραμμένο  και  σφραγισμένο  από  τον  νόμιμο/  -ους  εκπρόσωπο/  -ους  του 

οικονομικού φορέα

• Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  προσφορά  για  όσες  από  τις  τρεις  ομάδες  ειδών 

επιθυμούν  για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας και  η προσφορά να μην 

υπερβαίνει το ανώτατο όριο δαπάνης  μαζί με το ΦΠΑ που ορίζεται ανά ομάδα.  

• Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων ως εξής: 

Ανά είδος  χωρίς Φ.Π.Α., 

Συνολικό κόστος όλης της απαιτούμενης ποσότητας ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολικό κόστος όλων των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

Ποσοστό και ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τελικό συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αριθμητικώς και ολογράφως.

Προϋποθέσεις αποδοχής οικονομικής προσφοράς:

• Οι τιμές να δίνονται σε ευρώ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων. Μέσα στην δαπάνη 

θα   πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής του εξοπλισμού. 

• Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία

• Να μην καθορίζει σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα 

• Να μην  θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

• Να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της (180 ημέρες).

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

        Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει από την αρμόδια τριμελή  

επιτροπή  διενέργειας  του  Διαγωνισμού  που  ορίστηκε  με  την  αριθ.  πρωτ.  1214/24-1-2018 

(ΑΔΑ:6ΜΦΛ469ΒΨ1-4Χ6) απόφαση της Γενικής Διευθύντριας της Σχολής. Στην αποσφράγιση μπορούν  

να παρευρεθούν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι  εκπρόσωποι τους, οι  

οποίοι  και  οφείλουν  να  υποβάλουν  στην  επιτροπή  αντίγραφο  παραστατικού  εκπροσώπησης.  Η 

αποσφράγιση και  αξιολόγηση του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική 

προσφορά»  και  του  φακέλου  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  προσφορά»,  γίνεται  από  την  Επιτροπή 

Διενέργειας  Διαγωνισμού  κατά  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  αναφέρεται  στην  παρούσα,  σε  δημόσια 

συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο.

Συγκεκριμένα : 

Μονογράφονται  οι  φάκελοι  με  τις  ενδείξεις  "Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  και  Τεχνική  Προσφορά"  και 

"Οικονομική Προσφορά".

Ελέγχεται  η  πληρότητα και  η  ορθότητα των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  της  τεχνικής  προσφοράς 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη και εν συνεχεία για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί,  

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και τα περιεχόμενα τους μονογράφονται από την 

Επιτροπή κατά φύλλο.  Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια οι 
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φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  κρατούνται  μέχρι  τη  λήξη  της 

διαδικασίας, οπότε και επιστρέφονται. 

Ακολουθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή η οποία ελέγχει αν 

αυτές είναι σύμφωνες με τις  προδιαγραφές και τα ζητούμενα στη διακήρυξη.  

Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει, αφού αιτιολογήσει πλήρως, την απόρριψη προσφοράς η οποία δεν είναι  

σύμφωνη με τις ζητούμενες προδιαγραφές.

  Η Επιτροπή  μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων των οικονομικών  

προσφορών,  συντάσσει  Πρακτικό  με  τον  πίνακα  τιμών  με  τη  σειρά  κατάταξης  των  προσφορών  και 

προτείνει τον  προσωρινό  ανάδοχο. Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως 

απαράδεκτες.Ομοίως δεν γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές.

Η   προσφορά για μέρος των  προς προμήθεια υλικών  μιας ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη  .

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή η 

Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει  τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.

Το πρακτικό με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του  Ν.4412/2016  και  τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά της παρούσας διακήρυξης μπορεί να ασκηθεί ένσταση έως και πέντε ημέρες από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο της διενέργειας 

μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

προσφέροντα. (άρθρο 127 του Ν. 4412/2016). Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την  

κατάθεσή της, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% της εκτιμώμενης αξίας της  

σύμβασης.  Το  παράβολο  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο,  το  οποίο  επιστρέφεται  στον  οικονομικό  φορέα,  στο 

σύνολό του ή εν μέρει, με πράξη της αναθέτουσας αρχής, εάν η ένσταση γίνει δεκτή, εν όλω ή εν μέρει, από  

το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Οι ενστάσεις ασκούνται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων  

που  συγκροτήθηκε  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα  στο  άρθρο 221 του  ν.  4412/2016.  Η Αναθέτουσα  Αρχή 

αποφασίζει  εντός  δέκα  ημερών  από  την  κατάθεση  της  ένστασης.  Μετά  την  πάροδο  της  άπρακτης 

προθεσμίας των δέκα ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

ΑΡΘΡΟ  13.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  –  ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  -  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

13.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των ενστάσεων, η
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Αρχή ειδοποιεί  εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, να υποβάλει ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα  

δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ.

Και συγκεκριμένα:

1.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  έχει  

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 

του ν. 4412/2016.  Το απόσπασμα αυτό πρέπει  να είναι  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την  

ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 

Διαγωνισμού.  Ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

2.  Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  

έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης  

του Διαγωνισμού. 

3.Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις του.  Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα 

παραπάνω  δικαιολογητικά  εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του.

5.    Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με περιβαλλοντικά πρότυπα, πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ως ή 

εξής:

Πιστοποιητικό Power Efficiency περί φιλικότητας προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας ή 

ισοδύναμο  για  τα  είδη  Α1.  Σύνθεση  Η/Υ για  χρήση  ως  σταθμών  εργασίας  ,  Α2.Φορητός  Η/Υ  για  το 

εργαστήριο φωτογραφίας, Α3.Φορητός υπολογιστής  Α4. Φορητός υπολογιστής, Γενικής Διεύθυνσης , Α5 

Φορητός υπολογιστής ( για εργαστήρια 3ου ΕΠΑΛ), Α6. Φωτοαντιγραφικός inkjet εκτυπωτής-σαρωτής - 

φάξ (πολυμηχάνημα)-Fax, Α7. Εκτυπωτής μονόχρωμος  laser διπλής εκτύπωσης, Α.29 Οθόνη υπολογιστή 

23,6'', Β. Βιντεοπροβολέας

Πιστοποιητικό Κατασκευαστή ΣΔΠ ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο 

για τα είδη Α1. Σύνθεση Η/Υ για χρήση ως σταθμών εργασίας , Α2.Φορητός Η/Υ για το εργαστήριο φωτογραφίας, 

Α3.Φορητός υπολογιστής  Α4.Φορητός υπολογιστής, Γενικής Διεύθυνσης           

Πιστοποιητικό ENERGY STAR ή ισοδύναμο για το είδος Α8. Επιτραπέζιος Σαρωτής (scanner)

Πιστοποιητικό CE για την συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβάλλοντος ή ισοδύναμο όσον αφορά την αποδοτική 

χρήση  της  ηλεκτρικής  ενέργειας,  το  θόρυβο,  την  ασφαλή  αποθήκευση  καταλοίπων,  τον  ιονισμό,  την  εκπομπή 

επικίνδυνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου για το είδος Γ. την φωτοαντιγραφική συσκευή
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6.Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα κύρια νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησής του (καταστατικό, ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ ανάλογα με τη νομική 

μορφή του προσωρινού αναδόχου).

13.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 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 πέντε (5)

επιπλέον ημέρες.

13.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού,  

διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  

υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β, κ.λ.π., του ΤΕΥΔ τότε  

εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.

13.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε 

για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  (σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις)  είτε  για  την  κατακύρωση  του  

αποτελέσματος  του  Διαγωνισμού.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

Σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση, τότε ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση 

των απαιτούμενων νόμιμων διαδικασιών.

Μετά  την  άπρακτη  επέλευση  (10  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης)  των 

εννόμων  αποτελεσμάτων  (προδικαστική  προσφυγή),  ο  Ανάδοχος  στον  οποίο  έχει  κατακυρωθεί  ο  

Διαγωνισμός  υποχρεούται  να προσέλθει  μέσα στην  προθεσμία  που  ορίζεται  από τις  σχετικές  διατάξεις 

(παραγρ.  5,   άρθρο  105  του  Ν.  4412/2016  –  έως  και  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της 

πρόσκλησης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

 13.5 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση για την ανάθεση 

προμήθειας αξίας μεγαλύτερης του ποσού των 2.500,00 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α. 24%),  αποτελεί η προσκόμιση  

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης  (κατ΄άρθρο 72 του Ν. 4412/2016),  το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

   Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 

να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός  

του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή  

αποφασίζει  την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο.  Η απόφαση 

αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της  
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Αναθέτουσας Αρχής. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία του 

Παραρτήματος Δ΄.

   Η σύμβαση περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της 

προμήθειας  καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Καταρτίζεται με 

βάση τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου. 

   Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις 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  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2,  άρθρο  18, 

Ν4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ολοκλήρωση της παράδοσης θα γίνει σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης σε  συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα.  Η παραλαβή (συμπεριλαμβανομένων των  εγχειριδίων  

χρήσης και της εγγύησης) και η ολοκλήρωση αυτής θα βεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

όπως εκάστοτε συγκροτείται με αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Διευθύντριας της Σχολής, σε συνεργασία 

με το Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών συστημάτων. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και συντάσσεται

από την επιτροπή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) εφόσον δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική

πρόσκληση (παραγρ. 5, άρθρο 105 του Ν. 4412/2016),

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα

συμβατικά είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε(παραγρ. 1β, άρθρο 

203 του Ν. 4412/2016).

Ο οικονομικός  φορέας  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  (παραγρ.  3,  άρθρο  203  του  Ν.  4412/2016)  από  την 

κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 4412/2016.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 

με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο 





18

υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης 

συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

Επιπλέον μπορεί  να επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του αναδόχου από το σύνολο των  συμβάσεων 

προμηθειών κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ  16.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  –  ΠΛΗΡΩΜΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  ΦΟΡΟΙ, 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προϋπολογισμού  Δημοσίων  Επενδύσεων  Σιβιτανιδείου 

Ιδρύματος Οικονομικού έτους 2018 -«Κωδικός έργου Δημοσίων Επενδύσεων : 2014ΣΕ54400000-ΚΑΕ 

9349  

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  μετά την παράδοση του εξοπλισμού από την αρμόδια υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι:

1.  Πρωτόκολλο  Ποσοτικής  και  Ποιοτικής  Παραλαβής  το  οποίο  συντάσσεται  από  αρμόδια  Επιτροπή 

Παρακολούθησης & Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Τιμολόγιο του προμηθευτή, στο οποίο θα αναγράφεται ο ενάριθμος 2014ΣΕ54400000 και ο ΑΔΑΜ της 

σύμβασης

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας

5.  Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον  

έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε  περίπτωση  διαφορών  που  ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά  με  την  ερμηνεία  ή  την  εκτέλεση  ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της,  η Αναθέτουσα Αρχή και  ο Προμηθευτής καταβάλλει  κάθε  

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών  

συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι

τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα με εφαρμογή πάντοτε του Ελληνικού  Δικαίου.

Η Γενική Διευθύντρια

του Ιδρύματος

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΔΕ 2018

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών παρατίθενται  αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες 
συμμόρφωσης. Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ ή αναλυτική περιγραφή που 
θα   υποδηλώνουν/περιγράφουν  τη  συμφωνία  του  προσφερόμενου  είδους  με  τις  αναλυτικές  τεχνικές 
προδιαγραφές και στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ το στοιχείο (π.χ. σελίδα τεχνικού φυλλαδίου κ.λπ.) από το  
οποίο θα αποδεικνύεται η συμφωνία αυτή.
Η υποχρέωση της στήλης παραπομπή ισχύει για τα είδη Σύνθεση Η/Υ για χρήση ως σταθμών εργασίας, 

Φορητός υπολογιστής, Βιντεοπροβολέας, Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα

Επισημάνσεις:
α) Σε όσα είδη απαιτείται  Πιστοποίηση σε πρότυπα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά  θα προσκομιστούν από τον 
προσωρινό ανάδοχο με την υποβολή του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης».
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β)  Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή 
αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κ.λ.π. κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του ν. 4412/2016 
νοούνται και τα «ισοδύναμα».

Α΄  ΟΜΑΔΑ  ΕΙΔΩΝ  Ποικίλος  εξοπλισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών-  CPV 
30236000-2
Α1. Σύνθεση Η/Υ για χρήση ως σταθμών εργασίας  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Η/Υ 30

2. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Επιτραπέζιος (desktop)
2.1. Το προσφερόμενο προϊόν θα 

πρέπει να είναι καινούριο και 
να προσφερθεί σε άριστη 
κατάσταση

ΝΑΙ

3. KOYTI
3.1. Μέγεθος Midi
4. Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο
4.1. Θέσεις ≥ 4 Εξωτερικές Θέσεις 

5,25" 
≥ 4 Εσωτ. Θέσεις 3,5"
≥ 4 Εσωτερικές θέσεις 
2,5"
≥ 6 PCI Expansion Slots 

4.2. Υποδοχές μπροστινού panel ≥ 2 USB 3.0  
≥ 1 Ακουστικά/Ηχεία 
≥ 1 Μικρόφωνο

4.3. Ανεμιστήρες 1 Μπροστά / 1 Πίσω
4.4. Πλαϊνό Παράθυρο NAI
4.5. Cable Management NAI
4.6. Dust filter NAI
5. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
5.1. Παρεχόμενη Ισχύς ≥ 450W
5.2. Power efficiency ≥ 85%
5.3. Active PFC NAI
5.4. Connectors ≥ 1 x Main connector 

(20+4 Pin)
≥ 1 x 12V (P8)
≥ 2 x PCI-E (6+2 Pin)
≥ 4 x SATA
≥ 4 x Molex Connectors 
(4 Pin)

5.5. Σύστημα Ψύξης ≥  1 Ανεμιστήρας
5.6. Λοιπά Χαρακτηριστικά Over Power Protection 

Short Circuit Protection 
Προστασία Υπέρτασης 
Προστασία Υπότασης

6. CPU
6.1. Τύπος INTEL (CORE i7)
6.2. Αριθμός πυρήνων ≥ 6
6.3. Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 4.6 GHz
6.4. Cache ≥ 12 MB
6.5. Cooling Device NAI
6.6. Υποστήριξη ΛΣ & 

εφαρμογών 64 bit
NAI

6.7. Ενσωματωμένη Κάρτα 
Γραφικών

NAI 
Base Frequency ≥ 3.2 
GHz
Maximum Frequency ≥ 
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4.6 GHz
7. MOTHERBOARD
7.1. Τύπος ATX
7.2. Memory Slots ≥ 4
7.3. Dual Channel ή ανώτερο NAI
7.4. Τύπος Μνήμης DDR4
7.5. Μέγεθος Μνήμης 64 GB
7.6. Συνδέσεις ≥ 6 SATA III

≥ 2 PCI - Express x 16
≥ 1 PCI Express 1x
≥ 2 USB 2.0
≥ 4 USB 3.1 Type A
Παράλληλη Θύρα
Υποστήριξη Raid

7.7. Γραφικά 1x DVI 
1x Display Port 
1x VGA

7.8. Ήχος Κανάλια Ήχου7.1
Θύρες Ήχου Ναι

7.9. Δίκτυο RJ45 LAN ports1
Ταχύτητα Δικτύου 
10/100/1000
Προαιρετική Ασύρματη 
Δικτύωση

8. ΜΝΗΜΗ RAM
8.1. Τύπος Μνήμης DDR4
8.2. Μέγεθος Μνήμης ≥  8 GB
8.3. Ταχύτητα Μνήμης ≥  2666 MHz
8.4. Αριθμός Dimm 1 
9. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
9.1. Μέγεθος Δίσκου 3.5"
9.2. Χωρητικότητα ≥ 1 TB
9.3. Cache ≥ 64 MB
9.4. Aριθμός στροφών ≥7200 rpm
9.5. Μέγιστος Ρυθμός 

Μεταφοράς
≥ 6 Gbit/sec

10. DVD
10.1
. Εγγραφή σε CD/DVD ΝΑΙ

10.2
.

Υποστήριξη Dual Layer 
εγγραφής ΝΑΙ

10.3
. Buffer ≥ 2MB

10.4
. Ταχύτητα εγγραφής DVD ≥ 8X

11. ΟΘΟΝΗ
11.1
.

Τεχνολογία LED

11.2
.

Διαγώνιος Οθόνης ≥  21.5"

11.3
.

Ανάλυση ≥ 1920Χ1080 @60 Hz

11.4
.

Φωτεινότητα (cd/m²) ≥ 250

11.5
.

Ενσωματωμένα Ηχεία ΝΑΙ

11.6
. Είσοδος σήματος VGA ΝΑΙ

11.7
.

Είσοδος σήματος DVI-D ή 
DP ΝΑΙ
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11.8
.

Λοιπές Συνδέσεις 1xUSB

12. MOUSE – KEYBOARD 
combo

12.1
.

Σχεδίαση Εργονομική

12.2
.

Σύνδεση Ασύρματη

12.3
.

Χρήση Desktop

12.4
.

Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά / Ελληνικά

12.5
.

Media Center πλήκτρα ΝΑΙ 

12.6
.

Ρυθμιζόμενο ύψος ΝΑΙ

12.7
.

Τύπος Μπαταρίας 1 x AA / 2 x AAA

13. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ WINDOWS 10 PRO 
OEM 64bit, GR

14. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Εγχειρίδια σε 
ηλεκτρονική μορφή για 
όλες τις συσκευές 
(μητρική κάρτα και 
οθόνη) και σε έντυπη 
μορφή σε 3 αντίτυπα.

15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

15.1
. CE ΝΑΙ

15.2
.

Power Efficiency περί 
φιλικότητας προς το 
περιβάλλον και ταυτόχρονη 
εξοικονόμηση ενέργειας

ΝΑΙ

15.3
.

Πιστοποιητικό 
Κατασκευαστή ΣΔΠ ISO 
9001 σε ισχύ

ΝΑΙ

16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ≥  2 έτη συνολική 
εγγύηση*
≤ 1 ημέρα ανταπόκριση*
≤ 4 ημέρες οριστική 
επίλυση*

* μετά την οριστική 
παραλαβή

Α2.Φορητός Η/Υ για το εργαστήριο φωτογραφίας 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Η/Υ 1

2. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Φορητός (laptop)
2.1. Το προσφερόμενο προϊόν θα 

πρέπει να είναι καινούριο και 
να προσφερθεί σε άριστη 
κατάσταση

ΝΑΙ

3. ΟΘΟΝΗ
3.1. Διαγώνιος Οθόνης ≥ 15.6"
3.2. Τύπος Οθόνης Full HD IPS 
3.3. Ανάλυση 1920 x 1080
4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
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4.1. Κατασκευαστής επεξεργαστή Intel
4.2. Τεχνολογία Επεξεργαστή Core i7
4.3. Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 2.80 GHz
4.4. Αριθμός πυρήνων 

Eπεξεργαστή
≥ 4

5. ΜΝΗΜΗ
5.1. Μέγεθος Μνήμης ≥ 8 GB
5.2. Τύπος Μνήμης DDR4
6. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ι
6.1. Τύπος Δίσκου HDD
6.2. Ταχύτητα Δίσκου >= 5400 rpm
6.3. Σύνδεση >= SATA 3
6.4. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΙΙ
6.5. Τύπος Δίσκου SSD
6.6. Ταχύτητα Δίσκου ≥ 128 GB
6.7. Σύνδεση >= SATA 3
7. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
7.1. Κατασκευαστής κάρτας 

γραφικών
NVIDIA

7.2. Τύπος Κάρτας Γραφικών Αυτόνομη
7.3. Μοντέλο Κάρτας Γραφικών >= GTX 1050
7.4. Αποκλειστική μνήμη κάρτας >= 2GB  DDR-4
8. ΠΟΛΥΜΕΣΑ
8.1. WebCam ΝΑΙ
8.2. Card Reader ΝΑΙ
8.3. Αριθμός Ενσωματωμένων 

Ηχείων
>= 2

8.4. Οπτικό Μέσο DVD-RW
9. ΔΙΚΤΥΑ
9.1. WiFi a/b/g/n + AC
9.2. Bluetooth ΝΑΙ
9.3. Θύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps
10. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
10.1
. USB 3.0 2xUSB 3.0

10.2
. USB 2.0 1xUSB 2.0

10.3
. Έξοδοι/Είσοδοι ήχου Combo

10.4
. Έξοδοι Εικόνας HDMI / Μέσω USB-C

11. Μπαταρία Τύπος Μπαταρίας Li-
Ion

12. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
12.1
.

Λειτουργικό Σύστημα >= WINDOWS 10 
64bit, GR

12.2
.

Recovery Recovery Partition

13. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Καλώδιο Τροφοδοσίας
Οδηγίες - Εγχειρίδιο 
Χρήσης

14. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

14.1
. CE ΝΑΙ

14.2
.

Power Efficiency περί 
φιλικότητας προς το 
περιβάλλον και ταυτόχρονη 
εξοικονόμηση ενέργειας

ΝΑΙ
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14.3
.

Πιστοποιητικό Κατασκευαστή 
ΣΔΠ ISO 9001 σε ισχύ ΝΑΙ

15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ≥  2 έτη συνολική 
εγγύηση μετά την 
οριστική παραλαβή

Α3  Φορητός Η/Υ με οθόνη 15"
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Η/Υ 7

2. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Φορητός (laptop)
2.1. Το προσφερόμενο προϊόν θα 

πρέπει να είναι καινούριο και 
να προσφερθεί σε άριστη 
κατάσταση

ΝΑΙ

3. ΟΘΟΝΗ
3.1. Διαγώνιος Οθόνης ≥ 15.6"
3.2. Τύπος Οθόνης Full HD 
3.3. Ανάλυση 1920 x 1080
4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
4.1. Κατασκευαστής επεξεργαστή Intel
4.2. Τεχνολογία Επεξεργαστή Core i7
4.3. Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 2.70 GHz
4.4. Αριθμός πυρήνων 

Eπεξεργαστή
≥ 2

5. ΜΝΗΜΗ
5.1. Μέγεθος Μνήμης ≥ 8 GB
5.2. Τύπος Μνήμης DDR4
5.3. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
5.4. Τύπος Δίσκου SSD
5.5. Ταχύτητα Δίσκου ≥ 256 GB
6. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
6.1. Κατασκευαστής κάρτας 

γραφικών
NVIDIA

6.2. Τύπος Κάρτας Γραφικών Αυτόνομη
6.3. Μοντέλο Κάρτας Γραφικών >= 940MX
6.4. Αποκλειστική μνήμη κάρτας >= 2GB  DDR-4
7. ΠΟΛΥΜΕΣΑ
7.1. WebCam ΝΑΙ
7.2. Card Reader ΝΑΙ
7.3. Αριθμός Ενσωματωμένων 

Ηχείων
>= 2

7.4. Οπτικό Μέσο DVD-RW
8. ΔΙΚΤΥΑ
8.1. WiFi a/b/g/n + AC
8.2. Bluetooth ΝΑΙ
8.3. Θύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps
9. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
9.1. USB 3.0 >= 2xUSB 3.0
9.2. Έξοδοι/Είσοδοι ήχου Combo
9.3. Έξοδοι Εικόνας HDMI / Μέσω USB-C
10. Μπαταρία Τύπος Μπαταρίας Li-

Ion
11. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
11.1
.

Λειτουργικό Σύστημα >= WINDOWS 10 
64bit, GR

11.2 Recovery Recovery Partition
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12. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Καλώδιο Τροφοδοσίας
Οδηγίες - Εγχειρίδιο 
Χρήσης

13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

13.1
. CE ΝΑΙ

13.2
.

Power Efficiency περί 
φιλικότητας προς το 
περιβάλλον και ταυτόχρονη 
εξοικονόμηση ενέργειας

ΝΑΙ

13.3
.

Πιστοποιητικό Κατασκευαστή 
ΣΔΠ ISO 9001 σε ισχύ ΝΑΙ

14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ≥  2 έτη συνολική 
εγγύηση μετά την 
οριστική παραλαβή

Α4  Φορητός Η/Υ με οθόνη 13" 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

15. ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Η/Υ 1

16. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Φορητός (laptop)
16.1
.

Το προσφερόμενο προϊόν θα 
πρέπει να είναι καινούριο και 
να προσφερθεί σε άριστη 
κατάσταση

ΝΑΙ

17. ΟΘΟΝΗ
17.1
.

Διαγώνιος Οθόνης ≥ 12.5"

17.2
.

Τύπος Οθόνης FHD IPS αφής

17.3
.

Ανάλυση 1920 x 1080

18. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
18.1
.

Κατασκευαστής επεξεργαστή Intel

18.2
.

Τεχνολογία Επεξεργαστή Core i7

18.3
.

Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 2.70 GHz

18.4
.

Αριθμός πυρήνων 
Eπεξεργαστή

≥ 2

19. ΜΝΗΜΗ
19.1
.

Μέγεθος Μνήμης ≥ 8 GB

19.2
.

Τύπος Μνήμης DDR4

19.3
.

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

19.4
.

Τύπος Δίσκου SSD

19.5
.

Ταχύτητα Δίσκου ≥ 256 GB

20. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
20.1
.

Τύπος Κάρτας Γραφικών Ενσωματωμένη

21. ΠΟΛΥΜΕΣΑ
21.1 WebCam ΝΑΙ
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21.2
.

Αριθμός Ενσωματωμένων 
Ηχείων

>= 2

22. ΔΙΚΤΥΑ
22.1
.

WiFi a/b/g/n + AC

22.2
.

Bluetooth ΝΑΙ

22.3
.

Θύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps

23. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
23.1
. USB 3.0 >= 2xUSB 3.0

23.2
. Έξοδοι/Είσοδοι ήχου Combo

23.3
. Έξοδοι Εικόνας HDMI / Μέσω USB-C

24. Μπαταρία Τύπος Μπαταρίας Li-
Ion

25. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
25.1
.

Λειτουργικό Σύστημα >= WINDOWS 10 
64bit, GR

25.2
.

Recovery Recovery Partition

26. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Καλώδιο Τροφοδοσίας
Οδηγίες - Εγχειρίδιο 
Χρήσης

27. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

27.1
. CE ΝΑΙ

27.2
.

Power Efficiency περί 
φιλικότητας προς το 
περιβάλλον και ταυτόχρονη 
εξοικονόμηση ενέργειας

ΝΑΙ

27.3
.

Πιστοποιητικό 
Κατασκευαστή ΣΔΠ ISO 
9001 σε ισχύ

ΝΑΙ

28. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ≥  2 έτη συνολική 
εγγύηση μετά την 
οριστική παραλαβή

Α5  Φορητός υπολογιστής με οθόνη 15" ( για τα εργαστήρια του 3ου ΕΠΑΛ) 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Αριθμός προσφερόμενων φορητών 
Η/Υ 14

2 ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ φορητός (laptop)

2.1

Το προτεινόμενο σύστημα να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση 
στα τμήματα που τον συνθέτουν τους 

τελευταίους 18 μήνες. Να αναγράφεται 
εμφανώς η κατασκευάστρια εταιρεία.

2.2
Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει 

να είναι καινούριο και να 
προσφερθεί σε άριστη κατάσταση.

ΝΑΙ

2.3 Να αναφερθεί ο 
τύπος/κατασκευαστής.

ΝΑΙ
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2.4 Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο. ΝΑΙ

3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
3.1 Τύπος INTEL
3.2 Μοντέλο >=i3-6006U
3.3 Ταχύτητα >=2GHz
3.4 CORES >=2
4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

4.1 Τύπος SSD
4.2 Χωρητικότητα >=256GB
4.3 Σύνδεση >=SATA 3
5 ΜΝΗΜΗ

5.1 Μέγεθος >=8GB
5.2 Τύπος >=DDR-4
6 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

6.1 Ενσωματωμένη στον Επεξεργαστή  ή 
αυτόνομη NAI

6.2 Μνήμη
Ενσωματωμένη ή 

αυτόνομη
7 ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

DVD-BURNER NAI
8 ΟΘΟΝΗ

8.1 Τύπος LED η LCD
8.2 Μέγεθος >=15"
8.3 Ανάλυση >=1920x1080
9 ΚΑΜΕΡΑ

Ανάλυση >=720p
10 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ

Ενσωματωμένη ΝΑΙ
11 ΗΧΕΙΑ

Ενσωματωμένα ΝΑΙ
12 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Ενσωματωμένο ΝΑΙ
13 CARD READER ΝΑΙ
14 ΔΙΚΤΥΟ

14.1 WI FI NAI
14.2 BLUETOOTH NAI
14.3 LAN θύρα 10/100/1000Mbps
15 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

15.1 USB 3.0 >=1
15.2 USB 2.0 >=1
15.3 Έξοδος Εικόνας 1x HDMI, 1x DSUB
15.4 RJ-45 >=1
15.5 Έξοδος για ακουστικά >=1
15.6 Είσοδος για μικρόφωνο >=1
16 ΜΠΑΤΑΡΙΑ

16.1 Τύπος Ιόντων Λιθίου
16.2 Αυτονομία >=3 Ώρες
17 ΒΑΡΟΣ

<=2.2Kg NAI
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18 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
ΑΓΓΛΙΚΟ με ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑ στα πλήκτρα και 
ενσωματωμένο αριθμητικό 

πληκτρολόγιο

ΝΑΙ

19 ΜOUSE

Ασύρματο, οπτικής αναγνώρισης ΝΑΙ
20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

FREE DOS η MS-WINDOWS 7 η 
ΑΝΩΤΕΡΟx64bit (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΝΑΙ

21 ΕΓΓΥΗΣΗ
Δύο (2) χρόνια ή περισσότερο 
συνολική εγγύηση μετά την 

οριστική παραλαβή
ΝΑΙ

22 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

22.1 Να φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE. ΝΑΙ

22.2
Πιστοποιητικό  Power  Efficiency  περί 

φιλικότητας προς το περιβάλλον και 
ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.

ΝΑΙ

23 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

23.1 Καλώδιο Τροφοδοσίας ΝΑΙ

23.2 Οδηγίες - Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΑΙ

23.3 Λογισμικό/α Εγκατάστασης (cd) ΝΑΙ

Α6. Φωτοαντιγραφικός inkjet εκτυπωτής-σαρωτής - φάξ (πολυμηχάνημα)-Fax
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1 Αριθμός προσφερόμενων μηχανημάτων 3
2

Τύπος μηχανήματος

Μηχάνημα πολύ 
λειτουργικό για 

εκτύπωση-αντιγραφή-
σάρωση-Fax

2.1 Το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας. Να αναγράφεται εμφανώς η 

κατασκευάστρια εταιρεία.
ΝΑΙ

2.2 Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να 
είναι καινούριο και να προσφερθεί σε 

άριστη κατάσταση.
ΝΑΙ

2.3 Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής. ΝΑΙ
2.4 Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο. ΝΑΙ
3 Τεχνικά χαρακτηριστικά

3.1
Λειτουργίες

Εκτύπωση-Αντιγραφή-
Σάρωση - Fax

3.2 Συνιστώμενη χρήση Για το γραφείο

3.3 Τεχνολογία εκτύπωσης inkjet
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3.4 Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος εργασιών <= 4500 σελίδες

3.5 Αυτόματος τροφοδότης ΝΑΙ

3.6

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 / Windows 7 / 
Windows 8 / Windows Vista 

/ Windows XP
3.7 Συνδεσιμότητα Ethernet / USB/ WiFi
3.8 Μνήμη >=128 MB

4 Εκτύπωση
4.1 Τύπος εκτύπωσης Έγχρωμη
4.2 Ανάλυση εκτύπωσης <= 5706 x 1440 dpi

4.3 Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης <= 5 σελ/λεπτό (ISO)
4.4 Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ
4.5 Εκτύπωση χωρίς περιθώρια ΝΑΙ
5 Αντιγραφή

5.1
Τύπος Αντιγραφικού

Επίπεδο

5.2 Αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης Όχι
6 Σάρωση

6.1 Τύπος Σαρωτή Επίπεδος
6.2 Ανάλυση Σαρωτή <=1200 x 2400 dpi
6.3 Μέγιστο μέγεθος Σάρωσης A4
6.4 Σάρωση σε PC ΝΑΙ

7. Τηλεομοιοτυπία

7.1 Δυνατότητα αποστολής-λήψης fax ΝΑΙ

Μνήμη Φαξ >= 100 σελίδες
8 Επιπλέον Χαρακτηριστικά

8.1 Οθόνη Τύπου LCD

8.2 Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού A4

8.3 Τροφοδοσία >= 250 φύλλα

8.4 Τροφοδοσία Αυτόματου Τροφοδότη >=40 φύλλα

8.5 Card Reader ΝΑΙ

8.6
Συμβατά Μεγέθη Χαρτιού

A4 / A5 / A6 / B5 / C6 / 
Φάκελος DL (110x220 mm

9 Εγγύηση >=1 έτος

10 Αναλώσιμα
10.1 Τύπος Αναλωσίμου Μελάνι

10.2 Αριθμός Αναλωσίμων <=4
11 Πιστοποίηση σε πρότυπα

11.1 Να φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE. ΝΑΙ

11.2 Πιστοποιητικό  Power  Efficiency  περί 
φιλικότητας προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη 

ΝΑΙ
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εξοικονόμηση ενέργειας.

12 Συνοδευτικό υλικό

12.1 4 Μελάνια στη συσκευασία ΝΑΙ

12.2 Καλώδιο Τροφοδοσίας ΝΑΙ

12.3 καλώδιο USB ΝΑΙ

12.4 Οδηγίες Χρήσης ΝΑΙ

12.5 Οδηγός Εγκατάστασης (cd) ΝΑΙ

Α7. Εκτυπωτής μονόχρωμος laser διπλής εκτύπωσης

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Αριθμός προσφερόμενων εκτυπωτών 7
2

Είδος Εκτυπωτή Μονόχρωμος για χρήση 
γραφείου

να είναι σύγχρονης τεχνολογίας
Να αναγράφεται εμφανώς η κατασκευάστρια 

εταιρεία
ΝΑΙ

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι 
καινούριο και να προσφερθεί σε άριστη 

κατάσταση
ΝΑΙ

Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής ΝΑΙ

Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο ΝΑΙ
3 Τεχνολογία Εκτύπωσης laser
4 Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών Έως 20.000 σελίδες

5 Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος εργασιών 2.000 σελίδες
6 Αυτόματος Τροφοδότης ΝΑΙ

7 Συνδεσιμότητα Ethernet/USB/ WiFi
8 Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 / Windows 7 / 

Windows 8 / Windows Vista 
(32-bit&64-bit)

9 Μνήμη >=256MB
10 Εκτύπωση
10.1 Τύπος εκτύπωσης μονόχρωμη

10.2 Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης >= 1200Χ1200 dpi

10.4 Ταχύτητα μονόχρωμης  εκτύπωσης >= 6.7 σελίδες/λεπτό

10.5 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη

10.6 Εκτύπωση χωρίς περιθώρια ΟΧΙ
10.7 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4
11 Αναλώσιμα
11.1 Τoner ΝΑΙ
11.2 Αριθμός αναλωσίμων >=1
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12 Πιστοποίηση σε πρότυπα

11.1 Να φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE. ΝΑΙ

11.2 Πιστοποιητικό  Power  Efficiency  περί 
φιλικότητας προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη 

εξοικονόμηση ενέργειας
ΝΑΙ

12 Συνοδευτικό Υλικό

Ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει πως, σε 
περίπτωση επιλογής του, θα παραδώσει 

εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει: εγχειρίδιο 
χρήσης σε έντυπη μορφή/ cd με λογισμικό/α 

εγκατάστασης /Καλώδιο Τροφοδοσίας/Kαλώδιο 
usb/1 Τoner στη συσκευασία

ΝΑΙ

13 Εγγύηση >=1 έτος

Α8. Επιτραπέζιος Σαρωτής (scanner) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 1

2
Τύπος συσκευής Επίπεδος σαρωτής - 

επιτραπέζιος
2.1 Nα είναι σύγχρονης τεχνολογίας

Να αναγράφεται εμφανώς η κατασκευάστρια 
εταιρεία

ΝΑΙ

2.2 Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι 
καινούριο και να προσφερθεί σε άριστη 

κατάσταση
ΝΑΙ

2.3 Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής ΝΑΙ
3 Tεχνικά Χαρακτηριστικά

3.1 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4

3.2 Οπτική Ανάλυση >=4800 DPI

3.3 Ταχύτητα ασπρόμαυρης σάρωσης <= 4 σελ./λεπτό

3.4 Ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης <= 5 σελ./λεπτό
3.5 Ανάλυση χρώματος 48-bit

3.7 Μέγ. Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών <=1000 σελίδες
3.8 OCR (να υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες) NAI
3.9 Συνδεσιμότητα USB

3.10

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 / Windows 7 
64-bit / Windows 8 32 Bit / 

Windows 8 64 Bit / 
Windows Vista / Windows 

XP

4 Εγγύηση ≥1 έτος

5 Πιστοποίηση σε πρότυπα

5.1 ENERGY STAR ΝΑΙ
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6. Συνοδευτικό Υλικό

6.1 Καλώδιο Τροφοδοσίας ΝΑΙ

6.2 καλώδιο USB ΝΑΙ

6.3 Οδηγίες Χρήσης ΝΑΙ

6.4 CD με λογισμικό εγκατάστασης ΝΑΙ

Εξοπλισμός συμπληρωματικός - εγκατάστασης Η/Υ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α9 HDMI Cable  10

9.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 10 Χ 10m

9.2 Version >=1.4

9.3 Μήκος >=10m

Α10 HDMI Cable  10

10.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 10Χ1.8m

10.2 Version >=1.4

10.3 Μήκος >=1.8m

Α11 USB Stick 30

11.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων

11.2 Χωρητικότητα >=16GB
11.3 Σύνδεση USB 3.0
Α12 UPS 8

12.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων

12.2 Τύπος Line Interactive

12.3 Ισχύς >=900W

12.4 Συνδέσεις >=3 μπρίζες SCHUKO

Α13 Καλώδιο προέκτασης USB 50

13.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων

13.2 Τύπος A-A USB A ΑΡΣΕΝΙΚΟ σε 
USB A ΘΗΛΥΚΟ

13.3 Μήκος >=1,8m

Α14 Πληκτρολόγιo 20

14.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων

14.2 Τύπος Ενσύρματο, usb

Α15 Ποντίκι ενσύρματο 31

15.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων

15.2 τύπος Usb /ενσύρματο

Α16 Εξωτερικός σκληρός δίσκος 4
16.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων
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16.2 Περιγραφή Εξωτερικός HDD 2.5”
16.3 Χωρητικότητα >=2TB
16.4 Σύνδεση USB 3.0
Α17 Εσωτερικός δίσκος SSD 4
17.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων

17.2 Περιγραφή Εσωτερικός SSD
17.3 Χωρητικότητα >=240GB
17.4 Σύνδεση SATA 3

Α18 Τροφοδοτικό PSU
5

18.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων
18.2 Περιγραφή Τροφοδοτικό (PSU)
18.3 Ισχύς >=600W
18.4 Τύπος ΑΤΧ
18.5 Πιστοποίηση >=80+ BRONZE

Α19 Μνήμη
19.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 8
19.2 Tύπος DDR-2
19.3 Χωρητικότητα >=2GB
19.4 Ταχύτητα Διαύλου >=800GHz

Α20 Μνήμη
20.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 1
20.2 Tύπος DDR-3
20.3 Χωρητικότητα >=2GB
20.4 Ταχύτητα Διαύλου >=1333GHz
Α21 Μνήμη
21.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 1
21.2 Tύπος DDR-4
21.3 Χωρητικότητα >=4GB
21.4 Ταχύτητα Διαύλου >=2133Ghz
Α22 Διαμεταγωγέας (SWITCH)
22.1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 3
22.2 Ταχύτητα Μbps 10/100/1000
22.3 Πρότυπα 802.3, 802.3u, 802.3x, 

802.3ab
22.4 Θύρες (PORTS) >=24
22.5 Τοποθέτηση σε RACK NAI
22.6 Εγγύηση >=2 Ετών

Α23. Άδεια χρήσης (Academic version) Microsoft Office PRO, Ελληνικό (για καινούργιους Η/Υ)
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 Αριθμός προσφερόμενων αδειών 

χρήσης 20

2.1
Τύπος Microsoft Office PRO, 

Ελληνικά
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Α24.  Άδεια  χρήσης (Academic  version)    λειτουργικού  συστήματος  Microsoft  WINDOWS 10  PRO,  64-bit, 
Ελληνικό ( για καινούργιους Η/Υ) )
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 Αριθμός προσφερόμενων αδειών 

χρήσης 20

2

Τύπος
Λειτουργικό σύστημα Microsoft 

WINDOWS 10 PRO, 64-bit, 
Ελληνικά

Α25. Άδεια χρήσης (Academic version) Microsoft Office PRO, Ελληνικό
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 Αριθμός προσφερόμενων αδειών 

χρήσης 10

2

Τύπος Microsoft Office PRO, Ελληνικά

Α26.  Άδεια  χρήσης (Academic  version)    λειτουργικού  συστήματος  Microsoft  WINDOWS 10  PRO,  64-bit, 
Ελληνικό
1 Αριθμός προσφερόμενων αδειών 

χρήσης 10

2.1
Τύπος Microsoft Office PRO, 64-bit 

Ελληνικά

Α27. Οθόνη υπολογιστή 23,6'' 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 1

Τύπος συσκευής
Επιτραπέζια Οθόνη με βάση,  για 

σύνδεση με Η/Υ
2.1 Nα είναι σύγχρονης τεχνολογίας

Να αναγράφεται εμφανώς η 
κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2.2 Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει 
να είναι καινούριο και να 

προσφερθεί σε άριστη κατάσταση
ΝΑΙ

2.3 Να αναφερθεί ο 
τύπος/κατασκευαστής

ΝΑΙ

3 Γενικά Χαρακτηριστικά
3.1 Τεχνολογία τύπου Led ή LCD
3.2 Διάσταση Διαγωνίου >=23,6"
3.3 ανάλυση FULL HD:1920x1080 NAI
3.4 Απεικόνιση 16:09 NAI
3.5 Φωτεινότητα εικόνας ≥250 cd/m2
3.6 Χρόνος απόκρισης ≤ 4 ms
3.7 Συχνότητα ≥50/60 Hz
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3.8 Οριζόντια γωνία θέασης:178 NAI
3.9 Κάθετη γωνία θέασης:178 NAI

3.10 Σύνδεση HDMI/VGA NAI
3.11 Σύνδεση DVI  ή DP NAI
3.12 Σύνδεση D-Sub NAI
3.13 Λοιπές συνδέσεις: USB NAI
3.14 Βάση στήριξης οθόνης NAI
3.15 Ενσωματωμένα ηχεία NAI

4 Εγγύηση ≥ 2 'Έτη
5 Πιστοποίηση σε πρότυπα

5.1 Να φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE ΝΑΙ

5.2
Πιστοποιητικό  Power  Efficiency  περί 

φιλικότητας προς το περιβάλλον και 
ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

ΝΑΙ

6 Συνοδευτικό Υλικό

6.1 Καλώδιο Τροφοδοσίας ΝΑΙ

6.2 Οδηγίες - Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΑΙ

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ CPV: 38652120-7
Β 1 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR) 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ
1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 1

2 Τύπος συσκευής ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
2.1 Nα είναι σύγχρονης τεχνολογίας

Να αναγράφεται εμφανώς η 
κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2.2 Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει 
να είναι καινούριο και να 

προσφερθεί σε άριστη κατάσταση
ΝΑΙ

2.3 Να αναφερθεί ο 
τύπος/κατασκευαστής

ΝΑΙ

3 Αναλογία εικόνας 4:3 η 16:9
4 Τεχνολογία 3LCD η DLP
5 Ανάλυση >= 1024x768
6 Φωτεινότητα (LUMENS) >=2200
7 Αντίθεση >=15000:1
8 Προβολή από πολύ μικρή απόσταση 

(ultra short throw) 
Ζητούμενος Λόγος Βεληνεκούς 

(Throw ratio)
<=0.4

9 Διάρκεια ζωής λάμπας σε κανονική 
λειτουργία >=4000 hours

10 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας NAI
11 Ελάχιστο μέγεθος προβολής <=30" in
12 Μέγιστο μέγεθος προβολής >=300" in
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13 Συνδέσεις

13.
1 HDMI >=1

13.
2 D-SUB >=1

13.
3 WIFI NAI

13.
4 HXEIA NAI

13.
5

Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση 
keystone NAI

13.
6 COMPOSITE  IN NAI

13.
7 USB 2.0 NAI
14 Συμβατότητα βίντεο NTSC, PAL, SECAM

15 Συμβατότητα HD ΝΑΙ

16 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
17 Εγγύηση συσκευής και λάμπας >= 2 ΄Ετη
18 Πιστοποίηση σε πρότυπα

18.
1

Να φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE ΝΑΙ

18.
2

Πιστοποιητικό  Power  Efficiency  περί 
φιλικότητας προς το περιβάλλον και 
ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.

ΝΑΙ

19. Συνοδευτικό Υλικό

Ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει πως, 
σε περίπτωση επιλογής του, θα 
παραδώσει εξοπλισμό που θα 

περιλαμβάνει εγχειρίδια χρήσης σε 
έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή

ΝΑΙ

Β2. Βάσεις οροφής για βιντεοπροβολείς

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 1

2

Τύπος

Να προσαρμόζεται σε αυτή ο 
βιντεοπροβολέας που θα 

προσφερθεί στην ομάδα ειδών 
Β1

Β3. Καλώδιο VGA
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 Αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 1

2
Τύπος 10 m - Για τη σύνδεση των 

βιντεοπροβολέα

Γ΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ CPV: 30121200-5 
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Γ1 Φωτοαντιγραφική συσκευή 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 Μια (1) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  
Να αναφερθεί: Τύπος 
- Κατασκευαστής – 

Μοντέλο

 2 Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και 
αμεταχείριστο  ψηφιακής   τεχνολογίας, 
κατασκευασμένο  σύμφωνα  με  τα  διεθνή 
standards  και να έχει πιστοποίηση CE για την 
συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβάλλοντος όσον 
αφορά  την  αποδοτική  χρήση  της  ηλεκτρικής 
ενέργειας,  το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση 
καταλοίπων,  τον  ιονισμό,  την  εκπομπή 
επικίνδυνων  ακτινοβολιών  και  τα  υλικά 
κατασκευής του τυμπάνου

ΝΑΙ

3 Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωμο LASER
4 Αναλώσιμο TONER
5 Μέγεθος χαρτιού Α3, Β5, Β4, Α5, Α4
6 Μνήμη εκτυπωτή Τουλάχιστον 256 MB
7 Συμβατότητα PC (Windows), Mac, 

Linux
8 Δυνατότητες ADF
10 Συνδεσιμότητα Θύρες Ethernet, USB
11 Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης Τουλάχιστον 30 

σελίδες/λεπτό
12 Μέγιστη ανάλυση 1200Χ1200 dpi
13 Ταχύτητα σάρωσης Τουλάχιστον έως 25 

σελίδες/λεπτό
14 Βάθος χρώματος 30 bit
15 Ποσότητα φύλλων ADF Τουλάχιστον 50 

φύλλα
16 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας --δωρεάν 

συντήρησης τουλάχιστον ενός  (1) έτους
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Α΄  εγκεκριμένη δαπάνη έως 62.510,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών- CPV 30236000-2

Α
/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

1 Σύνθεση  Η/Υ  για 
χρήση  ως  σταθμών 
εργασίας 
(Κεντρική  μονάδα, 
οθόνη  22΄, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

2 Φορητοί  ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές (laptop)

2.1 Φορητός  Η/Υ  για  το 
εργαστήριο φωτογραφίας 
Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –
Α2 Παράγραφος

ΤΕΜΑΧΙΟ 1

2.2 Φορητός  Η/Υ με  οθόνη ΤΕΜΑΧΙΟ 7
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15΄΄              Παράρτημα 
Α-  Α΄Ομάδα  –Α3 
Παράγραφος

2.3 Φορητός  Η/Υ  με  οθόνη 
13΄΄   ,Παράρτημα  Α-
Α΄Ομάδα–Α4 Παράγραφος

ΤΕΜΑΧΙΟ 1

2.4 Φορητός  Η/Υ  για  τα 
εργαστήρια  3ου ΕΠΑ.Λ. 
Παράρτημα Α- Α΄Ομάδα –
Α5 Παράγραφος

ΤΕΜΑΧΙΟ 14

3. Φωτοαντιγραφικός inkjet 
εκτυπωτής-σαρωτής  - 
φάξ (πολυμηχάνημα)

ΤΕΜΑΧΙΟ 3

4 Εκτυπωτής  μονόχρωμος 
laser  διπλής όψεως

ΤΕΜΑΧΙΟ 7

5 Επιτραπέζιος  σαρωτής 
(scanner)  laser

ΤΕΜΑΧΙΟ 1

6 Εξοπλισμός 
συμπληρωματικός 
εγκατάστασης Η/Υ

6.1 HDMI Cable (10m) ΤΕΜΑΧΙΟ 
των 10m

10

6.2 HDMI Cable (1,8 m) ΤΕΜΑΧΙΟ 
των 1,8 m

10

6.3 USB Stick >= 16GB ΤΕΜΑΧΙΟ 30
6.4 UPS  Line  Interactive 

>=900W
ΤΕΜΑΧΙΟ 8

6.5 Καλώδιο  προέκτασης 
USB

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

6.6 Πληκτρολόγιo  (οπτικό 
usb),

ΤΕΜΑΧΙΟ 20

6.7 Ποντίκι ενσύρματο (usb), 
οπτικό

ΤΕΜΑΧΙΟ 31

6.8 Εξωτερικός  σκληρός 
δίσκος

ΤΕΜΑΧΙΟ 4

6.9 Εσωτερικός δίσκος SSD ΤΕΜΑΧΙΟ 4
6.10 Τροφοδοτικό PSU ΤΕΜΑΧΙΟ 5
6.11 Μνήμη DDR- 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 8
6.12 Μνήμη DDR-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1
6.13 Μνήμη DDR-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1
6.14 Διαμεταγωγέας 

(SWITCH)
ΤΕΜΑΧΙΟ 3

7 Λογισμικό-Άδειες χρήσης
7.1 Άδεια χρήσης (Academic 

version)  Microsoft Office 
pro,  Ελληνικό  (για 
καινούριους Η/Υ)

ΤΕΜΑΧΙΟ 20

7.2 Άδεια χρήσης (Academic 
version)  λειτουργικού 
συστήματος  Microsoft 
WINDOWS 10  PRO, 64-
bit,  Ελληνικό  (για 
καινούριους Η/Υ)

ΤΕΜΑΧΙΟ 20

7.3 Άδεια χρήσης (Academic 
version)  Microsoft Office 
pro, Ελληνικό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10

7.4 Άδεια χρήσης (Academic 
version)  λειτουργικού 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10
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συστήματος  Microsoft 
WINDOWS 10  PRO, 64-
bit, Ελληνικό 

8 Oθόνη Η/Υ, led  23,6'' ΤΕΜΑΧΙΟ 1

Συνολικό ποσό όλων των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24 %
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Β΄   εγκεκριμένη δαπάνη έως 555,00 ευρώ

Βιντεοπροβολείς- CPV: 38652120-7

Α
/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

1 Βιντεοπροβολέας ΤΕΜΑΧΙΟ 1
2 Βάση  οροφής  για 

βιντεοπροβολέα
ΤΕΜΑΧΙΟ 1

3 Καλώδιο VGA 10 M ΤΕΜΑΧΙΟ (10 ΜΕΤΡΑ) 1

Συνολικό ποσό όλων των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24 %
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ  Γ ΄ εγκεκριμένη δαπάνη έως  1.800,00 ευρώ
Φωτοαντιγραφικές συσκευές- CPV:30121200-5

Α
/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

1. Φωτοαντιγραφική συσκευή ΤΕΜΑΧΙΟ 1
Φ.Π.Α. 24 %
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία   

ανάθεσης

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

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

φορέα (αφ)

Ονομασία: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99207016

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 176 10

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χριστίνα Καΐρη
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- Τηλέφωνο: 2104857719

- Ηλ. ταχυδρομείο: x.kairi@sivitanidios.edu.gr

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.sivitanidios.edu.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

εκτυπωτών, λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού     

CPV: 30236000-2, 38652120-7,  30121200-5
 - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[2/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ/2018]

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική  

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  

εγγράφων):

[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι

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

οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

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

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας  

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·

2. δωροδοκίαviii,ix·

3. απάτηx·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv 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; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή  

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή  

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xv

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή  

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή  

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xvii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής  

ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

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:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την  

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής  

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  

εγγράφων): xxii

[……][……][……]
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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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiii;

[] 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: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή 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 εγκατάστασήςxxiv; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  

εγγράφων): 

[……][……][……]
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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 .
1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxv το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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Γ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή  
τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη  
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα  
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV  

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών  

δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,  

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvi, 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 δωρεάνxxvii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή  

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε  

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο  

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...  

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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iΣε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα  
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς  
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

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

vΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

viΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

viiΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

viiiΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι  
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην  
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη  
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για  
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β  
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των  
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την  
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης  
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.





xiiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης  
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων  
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση  
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xivΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΟικονομικός φορέας που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε  διαδικασία σύναψης 
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xixΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή  
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των  φόρων  ή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης  
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiiiΌπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxivΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxvΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε  
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xxviΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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





Παράρτημα Δ΄
                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................   Ημερομηνία έκδοσης...........................   Προς:  ……………… Εγγυητική 

επιστολή  μας  υπ’   αριθμό................  για  ευρώ.......................   Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………. 

Α.Φ.Μ.…………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  α) 

………………  Α.Φ.Μ………….οδός  ………………  αριθμός  ……………….  Τ.Κ.  …………..   β)  ……………… 

Α.Φ.Μ………….οδός  ………………  αριθμός  ……………….  Τ.Κ.  …………..   γ)  ………………  Α.Φ.Μ………….οδός 

……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

 μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ  

της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση  

της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα 

με την με αριθμό................... Διακήρυξή σας, με ημερομηνία Διενέργειας ………………..  Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται  

στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή  

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  Η  

παρούσα  ισχύει  μέχρι  και  την  ………………   (Σημείωση  προς  την  Τράπεζα:  ο  χρόνος  ισχύος  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  

τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες της ημερομηνίας του συμβατικού χρόνου (τεσσάρων μηνών) παράδοσης της προμήθειας. Από την  

εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά  

από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την  

επιστροφή σε εμάς  του σώματος  της  παρούσας εγγυητικής  επιστολής.   Σε  περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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