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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
           ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    -----------------------------------------------------                                         Καλλιθέα: 9/10/2020
                Ι Δ Ρ Υ Μ Α                                                               Αριθ. πρωτ.: 10721
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 3/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ/ 2020   
 «Συνοπτικός  διαγωνισμός  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 

τιμής  (χαμηλότερη  τιμή),  για  την  προμήθεια  εξοπλισμού  σε  Η/Υ, 

περιφερειακές  μονάδες  Η/Υ,  φορητούς υπολογιστές,  βιντεοπροβολείς, 

φορητά  ηχοσυστήματα  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  του  ΠΔΕ  2020  της 

Σιβιτανιδείου Σχολής».
                                                                           ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα
   22 Οκτωβρίου 2020 Πέμπτη 11:00 π.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.

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 
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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.  25/24-2-2020  απόφαση   της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  Ιδρύματος  με  θέμα:  «Έγκριση 

προγραμματισμού των δαπανών του ΠΔΕ 2020-2023»,

-Την αριθ. πρωτ. 37443/09-04-2020  απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης και  

ένταξης  έργων στο ΠΔΕ 2020 όπου εντάσσεται και το Έργο με κωδικό 2020ΣΕ04700012  "Προμήθεια  

εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής"

-Την  αριθ.  128/17-9-2020  (ΑΔΑΜ:20REQ007431934)  απόφαση της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του 

Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε α)η δαπάνη ποσού έως  36.327,89 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24% και β)οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού σε Η/Υ, περιφερειακές μονάδες 

Η/Υ,  φορητούς  υπολογιστές  για  τις  ανάγκες  των  Σχολικών  Μονάδων,  του  ΙΕΚ και  των  Διοικητικών 

Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4412/2016 και σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Σχολής οικονομικού 

έτους  2020  του  έργου  με  κωδικό  :  2020ΣΕ04700012,  «Προμήθεια  εξοπλισμού  εργαστηρίων  Σχολικών 

Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής» 

-Την  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  με  αριθ.  πρωτ.  10571/5-10-2020 

(ΑΔΑΜ :20REQ007432047) και α/α 295/2020  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 εξοπλισμού σε Η/Υ, περιφερειακές μονάδες Η/Υ και φορητούς υπολογιστές, βιντεοπροβολείς & 

φορητά ηχοσύστηματα για τις  ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών,  σχολικών μονάδων, εργαστηριακού  

κέντρου, ΙΕΚ και ΚΕΔΙΒΙΜ2 σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 – (ΣΑΕ 

2020ΣΕ04700012) 
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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)
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Α΄  -Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Σύνθεση  Η/Υ  για  χρήση  ως  σταθμών  εργασίας  ,  φορητοί  Η/Υ, 
περιφερειακός εξοπλισμός  
CPV 30200000-1
Προϋπ/σθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ : 21.466,04 ευρώ
ΦΠΑ: 5.151,85 Προϋπ/σθείσα δαπάνη με ΦΠΑ : 26.617,89

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Β΄-Εκτυπωτές 
λέιζερ , ψεκασμού, τρισδιάστατος, plotter, σαρωτής
CPV: 30232100-5 
Προϋπ/σθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ :3.685,48
ΦΠΑ: 884,52  Προϋπ/σθείσα δαπάνη με ΦΠΑ : 4.570,00

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Γ΄-Βιντεοπροβολείς 
Βιντεοπροβολέας οροφής και διαδραστικός βιντεοπροβολέας
CPV: 38652120-7
Προϋπ/σθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 3.951,61
ΦΠΑ: 948,39 Προϋπ/σθείσα δαπάνη με ΦΠΑ : 4.900,00

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Δ΄-Φορητά ηχοσυστήματα
CPV: 32331300-5
Προϋπ/σθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 193,55
ΦΠΑ: 46,45  Προϋπ/σθείσα δαπάνη με ΦΠΑ : 240,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΫΠ. 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

29.296,69 

ΦΠΑ  7.031,20
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 36.327,89
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 2020 

Κωδικός: 2020ΣΕ04700012 «Προμήθεια  εξοπλισμού  εργαστηρίων 

Σχολικών  Μονάδων,  ΙΕΚ  και  Διοικητικών  Υπηρεσιών  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. Κατά την  πληρωμή θα παρακρατείται  ο  προβλεπόμενος  από το  Νόμο 
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2198/1994 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, 2104857615

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 εξοπλισμού σε Η/Υ, περιφερειακές μονάδες Η/Υ και 

φορητούς  υπολογιστές,  βιντεοπροβολείς  &  φορητά  ηχοσυστήματα  για  τις  ανάγκες  των  διοικητικών 

υπηρεσιών, σχολικών μονάδων, Εργαστηριακού Κέντρου, ΙΕΚ και ΚΕΔΙΒΙΜ2 της Σιβιτανιδείου Σχολής» , 

ως εξής:

 ΟΜΑΔΑ Α΄ Έως 26.617,89 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 

1.Σύνθεση Η/Υ για χρήση ως σταθμών εργασίας.

 Σύνολο: Δέκα επτά  (17) τεμάχια, Εκτιμώμενη δαπάνη (950 ανά τεμάχιο) 

(Αιτήματα: α) δεκατρείς (13) με οθόνη 22΄΄, 1ο ΕΠΑΛ-ΙΕΚ αίθουσα ΠΓ2 Πληροφορικής :1, 2ο ΕΠΑΛ –

γραφείο καθηγητών:1, 4ο ΕΠΑΛ-γραφείο καθηγητών: 1, Γραφείο  και γραμματεία Γενικού Διευθυντή, 

Γραφείο και γραμματεία Προέδρου της Ε.Ε:4, Γραμματείες σχολικών μονάδων: 1, Γραμματεία ΙΕΚ:1 , 

Τμήμα προγραμμάτων Ε.Ε. :1, Τμήμα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων:1, Σχολική Βιβλιοθήκη:1,1ο 

ΕΠΑΛ για αίθουσες διδασκαλίας (1)  και β) τέσσερεις (4) με οθόνη 24΄΄, Διεύθυνση Οικονομικών :3, 

Τμήμα συντήρησης εγκ/σεων:1)

Τεχνικές προδιαγραφές:Παράρτημα Α΄- Α΄Ομάδα –Α1&Α8 

2. Φορητός Η/Υ:3 τεμάχια, Εκτιμώμενη δαπάνη 1.100,00 ευρώ με ΦΠΑ ανά τεμάχιο, (Αίτημα: 

Εκτελεστική Επιτροπή:1, Διεύθυνση εργαστηριακού κέντρου:1, Διεύθυνση Οικονομικών :1) 

Τεχνικές προδιαγραφές:Παράρτημα Α΄- Α΄Ομάδα –Α2 & Α8 

3. Φορητοί Η/Υ refurbished:  13 τεμάχια, Εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 472,53 ευρώ με ΦΠΑ (λοιποί 

προϊστάμενοι και διευθυντές ) για τις ανάγκες τηλεργασίας

Τεχνικές προδιαγραφές:Παράρτημα Α΄- Α΄Ομάδα –Α3 & Α8 

( Εξοπλισμός περιφερειακός)

mailto:diaxirish@sivitanidios.edu.gr
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4.USB Stick: 2τμχ, εκτ. δαπάνη ανά τμχ 25 ευρώ με ΦΠΑ (Αίτημα:  Τμήμα ανάπτυξης πληροφοριακών 

συστημάτων)  

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

5.UPS,  Σύνολο:9  τεμάχια  (Αίτημα:  2ο ΕΠΑΛ:1,  Δνση  Οικονομικών:2   Γραμματείες  σχολικών 

μονάδων:6) ,εκτ. δαπάνη ανά τμχ 75 ευρώ με ΦΠΑ

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

6.Ηχεία για Η/Υ , τρία σετ (Αίτημα: 2ο ΕΠΑΛ),εκτ. δαπάνη ανά σετ 20 ευρώ με ΦΠΑ

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

7.Άδεια χρήσης λογισμικού, 1 τεμάχια (Αίτημα: Τμήμα προσωπικού) εκτ. δαπάνη 1 τμχ 70 ευρώ με ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές:Παράρτημα Α΄- Α΄Ομάδα –Α7

 ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Εκτυπωτές –σαρωτής - Έως 4.570,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α΄- Β΄Ομάδα –Β1 έως Β5

1.Εκτυπωτής έγχρωμος inkjet :1 τεμάχιο, Εκτιμώμενη δαπάνη 230 ευρώ με ΦΠΑ (Αίτημα:4ο ΕΠΑ.Λ.)

2.Εκτυπωτής μονόχρωμος laser  διπλής εκτύπωσης όψης δικτύου:4 τεμάχια, Εκτιμώμενη δαπάνη ανά 

τεμάχιο 180 ευρώ με ΦΠΑ (Αιτήματα: Γραμματείες σχολικών μονάδων:1, Νομική Υπηρεσία:1, 2ο ΕΠΑΛ-

γραφείο καθηγητών:1,ΚΕΔΙΒΙΜ:1)

3.Εκτυπωτής σχεδίων Plotter: 1 τεμάχιο, Εκτιμώμενη δαπάνη  2.250,00 ευρώ με ΦΠΑ (Αίτημα: 

Διεύθυνση Τεχνικού)

4.Εκτυπωτής 3D: 1 τεμάχιο, Εκτιμώμενη δαπάνη  1.100,00 ευρώ με ΦΠΑ (Αίτημα: 3o ΕΠΑΛ)

5.Scanner : 1 τεμάχιο, Εκτιμώμενη δαπάνη 270 ευρώ με ΦΠΑ (Αίτημα: Γραμματείες σχολικών μονάδων )

ΟΜΑΔΑ Γ΄

Βιντεοπροβολείς  Έως 4.900,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α΄- Γ΄Ομάδα Γ1-Γ2

1.Βιντεοπροβολείς οροφής: 6 τεμάχια, Εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 570 ευρώ με ΦΠΑ (Αιτήματα: 1ο 

ΕΠΑΛ:1, 2ο ΕΠΑΛ:1, 3ο ΕΠΑΛ:4)

2.Διαδραστικός βιντεοπροβολέας:1 τεμάχιο, Εκτιμώμενη δαπάνη  1.480,00 ευρώ με ΦΠΑ (Αίτημα: 3o 

ΕΠΑΛ)

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Δ΄

Φορητά ηχοσυστήματα (Ράδιο- CD –usv MP3player) : Έως 240,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές: Παράρτημα Α΄- Δ΄Ομάδα 

3 τεμάχια, Εκτιμώμενη δαπάνη ανά τεμάχιο 80 ευρώ με ΦΠΑ (Αιτήματα: 1ο ΕΠΑΛ:2, ΚΕΔΙΒΙΜ:1)

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 όπως 

περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 2.1. ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ

Η εκτιμώμενη δαπάνη που σημειώνεται ανά τεμάχιο στα είδη της κάθε  ομάδας  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.

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. 
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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, για τη συνολική ποσότητα των ειδών της προσφερόμενης ομάδας και 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.

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).
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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 ότι ο οικονομικός φορέας

α)  είναι εγγεγραμμένος σε ένα επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (Καταλληλότητα),  και

β) μπορεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 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.

 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 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.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.
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Ως ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού & έναρξης αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 

22/10/2020,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Ως τόπος διενέργειας ορίζεται  η Αίθουσα Διοικητικού 

Συμβουλίου Γρ.104 του κεντρικού κτιρίου της Σιβιτανιδείου Σχολής. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 

έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία Covid 19 ενδέχεται να τροποποιηθεί η ημερομηνία και η διαδικασία 

διενέργειας  του  διαγωνισμού,  γεγονός  για  το  οποίο  θα  ενημερωθούν  εγκαίρως  οι  συμμετέχοντες  με 

ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της 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. 

Λόγω του ενδεχομένου τηλεδιάσκεψης της επιτροπής αξιολόγησης, όπως προβλέπεται λόγω της πανδημίας 

Covid 19, οι προμηθευτές θα είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν, εφόσον τους ζητηθεί , το σύνολο των 

εγγράφων της προσφοράς τους και σε ηλεκτρονική μορφή.  

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.

Η υποχρέωση της στήλης παραπομπή με αναφορά σε τεχνικό φυλλάδιο του υπό περιγραφή είδους

 ισχύει για τα είδη: Σύνθεση Η/Υ για χρήση ως σταθμών εργασίας , φορητοί Η/Υ, Plotter, εκτυπωτής 3D, 

βιντεοπροβολείς οροφής, διαδραστικός βιντεοπροβολέας.

 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». Δεν συμπληρώνεται η  

στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. Η σήμανση CE θα ελεγχθεί κατά την παραλαβή.

β) Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή 

τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κ.λπ. κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56  

του ν. 4412/2016 νοούνται και τα «ισοδύναμα».

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 :Σύνθεση  Η/Υ  για  χρήση  ως  σταθμών 

εργασίας , φορητοί Η/Υ,  Plotter, εκτυπωτής 3D, βιντεοπροβολείς οροφής, διαδραστικός βιντεοπροβολέας 

(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  
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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

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 τέσσερεις 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:

• 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 αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης της 

Σχολής όπως οι σχετικές διατάξεις  του Ν4412/2016 προβλέπουν,  εκτός αν εξαιρετικοί  λόγοι  επιβάλουν 

(εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία Covid 19), τη διενέργεια του 

διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 

του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά  

μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που βρίσκονται στην 

έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη  

διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

Στην  περίπτωση  διενέργειας  του  διαγωνισμού  με  τηλεδιάσκεψη  οι  συμμετέχοντες  θα  ενημερωθούν 

εγκαίρως με αντίστοιχη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Σχολής.

  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 
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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 

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.
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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

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.   Πιστοποιητικά με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων ως  εξής:

• Πιστοποιητικό Κατασκευαστή ISO 9001 και  Energy Star ή ισοδύναμα για τους φορητούς υπολογιστές (Α2) είδος 

• Πιστοποιητικά Energy Star, EPEAT, TCO ή ισοδύναμα για τις οθόνες των σταθερών Η/Υ (Α1) είδος
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)
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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.λπ., 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 20.000,00 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 καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων  

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας 

ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι  χιλιάδων (20.000) ευρώ.  Ειδικά για τις  δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο  φόρτωσης  ή  παράδοσης,  για  το  διάστημα  που  θα  ορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.

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

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης

   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  

Αναθέτουσας Αρχής. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία του 

Παραρτήματος Γ΄.
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   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 Διεύθυνσης 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) 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 

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
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Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προϋπολογισμού  Δημοσίων  Επενδύσεων  Σιβιτανιδείου 

Ιδρύματος  Οικονομικού  έτους  2020  -«Κωδικός  έργου  Δημοσίων  Επενδύσεων  :  2020ΣΕ04700012, 

«Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου 

Σχολής»-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 2020ΣΕ04700012 και ο ΑΔΑΜ της 

σύμβασης

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής και  Ασφαλιστικής Ενημερότητας, εφόσον έληξε ο χρόνος ισχύος αυτών που 

κατατέθηκαν στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης.

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.

O Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

του Ιδρύματος

Νικόλαος Μουμούρης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ 2020

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 , 
φορητοί Η/Υ, Plotter, εκτυπωτής 3D, βιντεοπροβολείς οροφής, διαδραστικός βιντεοπροβολέας.

Α΄Ομάδα – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Σύνθεση Η/Υ για χρήση ως σταθμών εργασίας , φορητοί Η/Υ, περιφερειακός εξοπλισμός  

Α1. Σύνθεση Η/Υ  (Κεντρική μονάδα, οθόνη >21.5΄,  πληκτρολόγιο, ποντίκι)/Άδεια χρήσης (Academic 
version)  λειτουργικού  συστήματος  Microsoft  WINDOWS  10  PRO,  64-bit/Άδεια  χρήσης  (Academic  
version) Microsoft Office 19 STANDART Ελληνικά
Σύνολο:Δέκα επτά  (17) τεμάχια 

Τύπος/ κατασκευαστής  και  σειρά/μοντέλο Η/Υ :………………………………………………………………
Τύπος/ κατασκευαστής  και  σειρά/μοντέλο οθόνης:…………………………………………………………

Απαίτηση- Προδιαγραφή Απάντηση-
Παραπομπή

1 Επεξεργαστής: ≥10th Gen Intel Core i5
2 Μνήμη RAM: ≥8GB DDR4, 2666MHz
3 Σκληρός Δίσκος: ≥256GB M.2 Solid State Drive

4 Κάρτα γραφικών: Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα ή ανεξάρτητη με μνήμη 
2GB τουλάχιστον

5 Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ενσύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι του 
ίδιου κατασκευαστή

6 Tροφοδοτικό: ≥240W 

7 Λειτουργικό σύστημα: Προεγκατεστημένο WINDOWS 64 bit στην έκδοση 10 
professional (ή νεότερη) στην ελληνική γλώσσα 

8 Κάθε υπολογιστής να συνοδεύεται από λογισμικό αντιικής προστασίας 
τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας (οι προδιαγραφές του αναφέρονται παρακάτω)

9

Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου πλήρως εξελληνισμένο.
Να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή.
Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό τη μορφή ενιαίας σουίτας, σε 
πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 
τις κάτωθι επιμέρους εφαρμογές:
• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου,
• λογισμικό επεξεργασίας φύλλων εργασίας,
• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων

10 Εγγύηση: εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 3 έτη με επί τόπου 
παραλαβή και παράδοση (on site)

11 Η εγγύηση να αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή
A/

A
Απαίτηση- Προδιαγραφή Οθόνης

1 Μέγεθος Διαγωνίου: > 21,5''
2 Τεχνολογία οθόνης: TN ή καλύτερη
3 Ανάλυση οθόνης:≥ 1920 x 1080
4 Χρόνος απόκρισης: ≤ 6ms
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5 Αναλογία οθόνης: 16:9
6 Αντίθεση: ≥1000:1
7 Φωτεινότητα: ≥ 250 cd/m²
8 Μέγεθος pixel: ≤0.250mm

9 Συνδεσιμότητα: 1x VGA port, 1x DisplayPort 1.2 ή 1× HDMI, Security-Lock Slot, 
Power Connector

10 Βάρος (κιλά): ≤4
11 Πιστοποιήσεις: Energy Star, EPEAT, TCO
12 Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το σταθερό υπολογιστή

13 Εγγύηση: εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 3 έτη με επί τόπου 
παραλαβή και παράδοση (on site)

14 Η εγγύηση να αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή

Α2.  Φορητός  Η/Υ  (laptop), oθόνη  15  ιντσών,  mouse  ασύρματο  &  Άδεια  χρήσης  (Academic  version) 
λειτουργικού  συστήματος  Microsoft  WINDOWS  10  PRO,  64-bit/Άδεια  χρήσης  (Academic  version) 
Microsoft Office 19 STANDART Ελληνικά/ESET ANTIVIRUS ) Σύνολο:Τρία (3) τεμάχια 

Τύπος/ κατασκευαστής  και  σειρά/μοντέλο Η/Υ :…………………………………………………………………
Α/Α

Απαίτηση- Προδιαγραφή
Απάντηση-

Παραπομπή
1 Οθόνη: μέγεθος 15,6"
2 Πιστοποιήσεις ISO 9001 κατασκευάστριας εταιρίας, Energy Star 
3 Επεξεργαστής: i7 10th Generation ή ανώτερος
4 Μνήμη: ≥ 8GB DDR4 
5 Σκληρός δίσκος: ≥ 256GB M.2 SSD

6 Κάρτα γραφικών: ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα ή ανεξάρτητη με μνήμη 2GB 
τουλάχιστον

7 Δίκτυο: 1802.11ac 2x2 WiFi and Bluetooth

8
Διαθέσιμες θύρες: τουλάχιστον 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C port με DisplayPort alt 
mode/Power Delivery, 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, 1× HDMI 1.4b port, 1× RJ45 
Port

9 Μπαταρία: τουλάχιστον 3-Cell 
10 Βάρος: ≤ 1,75 kg
11 Να συνοδεύεται από ασύρματο mouse: NAI

12 Λειτουργικό σύστημα: προεγκατεστημένο WINDOWS 64 bit στην έκδοση 10 
professional (ή νεότερη) στην ελληνική γλώσσα 

13 Κάθε υπολογιστής να συνοδεύεται από λογισμικό αντιικής προστασίας 
τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας (οι προδιαγραφές του αναφέρονται παρακάτω)

14

Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου πλήρως εξελληνισμένο.
Να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή.
Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό τη μορφή ενιαίας σουίτας, σε πλήρως 
εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι 
επιμέρους εφαρμογές:
• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου,
• λογισμικό επεξεργασίας φύλλων εργασίας,
• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων

15 Εγγύηση: εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 3 έτη με επί τόπου παραλαβή 
και παράδοση (on site)

16 Η εγγύηση να αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή

Α3. Φορητοί Η/Υ refurbished 
Σύνολο:δεκατρία (13) τεμάχια 
Τύπος/ κατασκευαστής  και  σειρά/μοντέλο Η/Υ :…………………………………………………………………
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Α/Α
Απαίτηση- Προδιαγραφή

Απάντηση-

Παραπομπή 
1 Οθόνη: Μέγεθος 14"
2 Επεξεργαστής: i5 3rd Generation ή ανώτερος
3 Μνήμη: ≥ 4GB DDR4 
4 Σκληρός δίσκος: ≥ 250GB 
5 WiFi: NAI
6 Grade A: ΝΑΙ
7 Ενσωματωμένα ηχεία & Μικρόφωνο
8 DVD-RW: NAI
9 Camera: NAI

10 Λειτουργικό σύστημα: WINDOWS 10 Professional MAR στην ελληνική γλώσσα 

11 Κάθε υπολογιστής να συνοδεύεται από λογισμικό αντιικής προστασίας 
τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας (οι προδιαγραφές του αναφέρονται παρακάτω)

12

Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου πλήρως εξελληνισμένο.
Να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή.
Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό τη μορφή ενιαίας σουίτας, σε πλήρως 
εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι 
επιμέρους εφαρμογές:
• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου,
• λογισμικό επεξεργασίας φύλλων εργασίας,
• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων

13 Εγγύηση: ≥ 1 έτος
 Α4. USB Stick Σύνολο:δύο (2) τεμάχια 

Α/Α Απαίτηση- Προδιαγραφή Απάντηση
1 Χωρητικότητα: ≥ 64GB
2 Σύνδεση: USB 3.0 ή καλύτερη
3 Ταχύτητα ανάγνωσης (MB/sec): ≥ 40
4 Ταχύτητα εγγραφής (MB/sec): 10
5 Εγγύηση (μήνες): ≥ 60

 Α5. UPS Σύνολο:εννέα  (9) τεμάχια  

Α/Α Απαίτηση- Προδιαγραφή Απάντηση
1 Τύπος συσκευής: Line Interactive 
2 Παρεχόμενη ισχύς (VA): ≥ 850VA 
3 Παρεχόμενη ισχύς (Watt): ≥ 425W 
4 Modified Sine Wave: NAI
5 Είσοδος (φάση) One phase (1PH) 
6 Έξοδος (φάση) One phase (1PH) 
7 Αυτονομία σε half load (λεπτά): ≥ 5 
8 Χρόνος επαναφόρτισης (ώρες): ≤ 8 hours 
9 Σύνδεση: Schuko (3 θέσεις τουλάχιστον)
10 Audio Alarms: Overload, On-Battery, and Low-Battery
11 Λυχνίες: Power On, Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Low Battery, Overload 

and UPS Fault 
12 Βάρος (κιλά): ≤ 4,5
13 Εγγύηση: ≥ 2 έτη

Α6 Ηχεία για Η/Υ  Σύνολο:τρία (3) σετ 

Α/Α Απαίτηση- Προδιαγραφή Απάντηση
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1 Τεχνολογία σύνδεσης: Ενσύρματη
2 Τύπος Ηχείων: 2.0
3 Σύνδεση: Αναλογική
4 Ισχύς Watt (RMS): ≥ 5 Watt
5 Είσοδος Ακουστικών: NAI
6 Εγγύηση (Μήνες):  ≥ 24

  Α7. Άδεια χρήσης λογισμικού 1 Πακέτο

Α/Α Απαίτηση- Προδιαγραφή Απάντηση
1 Άδεια χρήσης (Academic version)  Microsoft Office 19 STANDART Ελληνικά
Α8. Λογισμικό αντιικής προστασίας για τα είδη Α1, Α2, Α3
A\A Απαίτηση- Προδιαγραφή Απάντηση

1

Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων:
- Microsoft Windows 7, 8, 10
- Microsoft Windows Server 2008(R2), 2012(R2), 2016
- Linux με kernel 2.6.x και νεότερα
- Mac OS X
- Android 5 ή νεότερο

2
Δυνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων των τύπων απειλών σε 
πραγματικό χρόνο: viruses, malware, trojans, dialers, spyware, jokes, hoaxes, 
ransomware

3 Δυνατότητα εξαγωγής ενιαίου πακέτου με το πρόγραμμα προστασίας, 
σύνδεση διαχείρισης, πολιτικές και την άδεια ενεργοποίησης

4 Επικοινωνία του client μόνο με IP, δηλαδή να δουλέψει σε περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχουν υπηρεσίες ονοματοδοσίας (DNS servers)

5 Να παρέχεται Cloud reputation database για αμεσότερη προστασία από νέες 
απειλές

7 Υποστήριξη τεχνολογίων Advanced heuristics/DNA Signatures/Script based 
attacks για δυνατότητα ανίχνευσης άγνωστων ιών

8 Δυνατότητα για Intrusion Prevention System
9 Δυνατότητα αποτροπής γνωστών exploits

10 Δυνατότητα αποτροπής ransomware

11
Δυνατότητα rollback των detection engines σε προηγούμενη έκδοση του με 
ταυτόχρονη παύση των ενημερώσεων, επιλέγοντας το κεντρικά ή απευθείας 
από το client

12 Δυνατότητα κατεβάσματος ενημερώσεων με νεότερες engines που βρίσκονται 
σε δοκιμαστικό στάδιο, επιλέγοντας το κεντρικά ή απευθείας από το client

13 Δυνατότητα να μπορεί να γίνει ένα client update server για τα υπόλοιπα 
clients του δικτύου

14 Δυνατότητα για SSL/TLS filtering στα πρωτόκολλα HTTPS, IMAPS, POP3S

15

Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του Internet σε ένα client 
καθώς και διαχείριση των σελίδων που μπορούν να είναι διαθέσιμες στο 
χρήστη ανά κατηγορία, π.χ. αποτροπή επίσκεψης σε σελίδες social media, 
streaming videos.

16 Δυνατότητα εξαγωγής των ρυθμίσεων ενός client σε αρχείο και εισαγωγής 
των ρυθμίσεων σε άλλο client από το ίδιο αρχείο.

17

Ενσωματωμένη εφαρμογή που καταγράφει την κατάσταση του συστήματος 
(εφαρμογές, processes, services κ.α) – κατόπιν εντολής τοπικά ή από την 
κονσόλα - σε μία χρονική στιγμή (snapshot) και αποθηκεύει τα αποτελέσματα 
για σύγκριση τους με την κατάσταση του συστήματος από διαφορετική 
χρονική στιγμή.
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18
Παροχή Bootable Media που περιέχει το antivirus δίνωντας τη δυνατότητα για 
καθαρισμό του συστήματος χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει το λειτουργικό 
σύστημα

19 Κεντρική διαχείριση όλων των clients των τερματικών και servers

20 Υποστήριξη πολλαπλών ομάδων και υπο-ομάδων με δυνατότητα εφαρμογής 
διαφορετικών πολιτικών για κάθε περίπτωση

21 Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας μέσω κεντρικής κονσόλας 
(Remote deployment)

22 Δυνατότητα εξαγωγής ενιαίου πακέτου με το πρόγραμμα προστασίας, 
σύνδεση διαχείρισης, πολιτικές και την άδεια ενεργοποίησης

23 Ξεχωριστό εργαλείο ανίχνευσης τερματικών και push εγκατάστασης του 
παραπάνω ενιαίου πακέτου

24 Επικοινωνία του client μόνο με IP, δηλαδή να δουλέψει σε περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχουν υπηρεσίες ονοματοδοσίας (DNS servers)

25 Αυτόματη ανίχνευση των τερματικών που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, 
ακόμα κι αν αυτά δεν ανήκουν σε Active Directory

26 Εισαγωγή λίστας των τερματικών του δικτύου με τη χρήση CSV αρχείου
27 Η επικοινωνία των servers και των clients διασφαλίζεται μέσω certificate

28 Δυνατότητα ενεργοποίησης σε δίκτυο χωρίς σύνδεση στο internet (offline 
activation)

29 Παρακολούθηση όλων των clients και παραγωγή reports και στατιστικών σε 
πολλές μορφές (Προγραμματισμένα emails, PDF, PS, CSV, Charts)

30 Δυνατότητα ενιαίας καραντίνας αρχείων που ανιχνεύθηκαν για όλο το δίκτυο, 
με δυνατότητες προβολής clients ανά απειλή, εξαγωγή και εξαίρεση

31
Παρέχεται εργαλείο ελέγχου κατάστασης αδειών και αριθμού 
ενεργοποιήσεων, ακόμα κι αν αυτές έχουν γίνει εκτός της κεντρικής κονσόλας 
(stand alone εγκαταστάσεις)

32 Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης Android και iOS συσκευών μέσω της 
ίδιας κονσόλας (MDM)

33
Παρέχεται η δυνατότητα agentless προστασίας μηχανημάτων σε περιβάλλον 
VMWare χωρίς εγκατάσταση λογισμικού antivirus στο λειτουργικό σύστημα 
του εικονικού μηχανήματος

34 Η είσοδος στην κονσόλα διαχείρισης μπορεί να κλειδωθεί με πιστοποίηση 
διπλού παράγοντα (2-factor authentication)

35 Δυνατότητα εξαγωγής των logs και events σε εξωτερικό σύστημα Syslog/SIEM 
με την υποστήριξη του IBM QRadar

36 Το μενού της κονσόλας διαχείρισης και του antivirus για τα workstations 
διατίθεται και στην Ελληνική γλώσσα

37 Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης πολιτικής ανά client

38 Αυτόματη ανίχνευση των τερματικών που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, 
ακόμα κι αν αυτά δεν ανήκουν σε Active Directory

39 Εισαγωγή λίστας των τερματικών του δικτύου με τη χρήση CSV αρχείου
40 Η επικοινωνία των servers και των clients διασφαλίζεται μέσω certificate

41 Δυνατότητα ενεργοποίησης σε δίκτυο χωρίς σύνδεση στο internet (offline 
activation)

42

Τα signature files, πακέτα εγκατάστασης και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία 
απαιτείται μπορεί να διανέμεται μέσω τοπικού HTTP proxy cache, με 
αυτόματη παράκαμψή του σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ο proxy 
server

43
Να περιλαμβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν υπάρχουν ενημερώσεις 
για το λειτουργικό σύστημα, καθώς και η δυνατότητα να δοθεί εντολή 
ενημέρωσης λειτουργικού συστήματος
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44 Παρακολούθηση όλων των clients και παραγωγή reports και στατιστικών σε 
πολλές μορφές (Προγραμματισμένα emails, PDF, PS, CSV, Charts)

45 Δυνατότητα ενιαίας καραντίνας αρχείων που ανιχνεύθηκαν για όλο το δίκτυο, 
με δυνατότητες προβολής clients ανά απειλή, εξαγωγή και εξαίρεση

46
Η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων της κονσόλας γίνεται σε ένα 
υπολογιστή οπουδήποτε στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας (όχι σε εξωτερικό 
δίκτυο π.χ. Cloud.)

47
Να παρέχεται εργαλείο ελέγχου κατάστασης αδειών και αριθμού 
ενεργοποιήσεων, ακόμα κι αν αυτές έχουν γίνει εκτός της κεντρικής κονσόλας 
(stand alone εγκαταστάσεις)

48 Να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης Android και iOS συσκευών μέσω της 
ίδιας κονσόλας (MDM)

49
Να παρέχεται η δυνατότητα agentless προστασίας μηχανημάτων σε 
περιβάλλον VMWare χωρίς εγκατάσταση λογισμικού antivirus στο 
λειτουργικό σύστημα του εικονικού μηχανήματος

50 Η είσοδος στην κονσόλα διαχείρισης μπορεί να κλειδωθεί με πιστοποίηση 
διπλού παράγοντα (2-factor authentication)

51 Δυνατότητα εξαγωγής των logs και events σε εξωτερικό σύστημα Syslog/SIEM 
με την υποστήριξη του IBM QRadar

52 Το μενού της κονσόλας διαχείρισης και του antivirus για τα workstations 
διατίθεται και στην Ελληνική γλώσσα

53 Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης πολιτικής ανά client

54 Να παρέχεται αντιική προστασία τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας 

Β΄Ομάδα – Εκτυπωτές λέιζερ , ψεκασμού, τρισδιάστατος, plotter, σαρωτής
Β1. Εκτυπωτής έγχρωμος inkjet  - ένα (1) τεμ.
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:………………………………………

Α/
Α Περιγραφή- Απαίτηση Απάντηση

1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Inkjet  
2 Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη
3 Μέγεθος χαρτιού: A4  
4 Σύνδεση: USB/ Wireless/Ethernet  
5 Ανάλυση εκτύπωσης (DPI): ≥ 4800 x 1200  

6 Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: ≥ 30 σελίδες/ λεπτό  

7 Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: ≥ 30 σελίδες/ λεπτό  
8 Εκτύπωση διπλής όψης: NAI  
9 Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες): ≥ 45000  

10 Αναλώσιμα: Να περιλαμβάνεται αρχική ποσότητα  
11 Εγγύηση (μήνες): ≥ 36  

Β2.Εκτυπωτής μονόχρωμος laser διπλής εκτύπωσης όψης δικτύου - τέσσερα (4) τεμ
Τύπος /κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο…………………………………….

A\
A Απαίτηση- Προδιαγραφή  Απάντηση
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1 Τεχνολογία Εκτύπωσης Mono Laser  
2 Οθόνη ≥ Monochrome 2 Lines LCD  
3 Μέγεθος Χαρτιού Α4  
4 Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) ≥ 40 ppm  
5 Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο)  =< 6.3 seconds  
6 Ανάλυση Εκτύπωσης ≥ 1200 x 1200 dpi  
7 Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης Ναι  
8 Μνήμη (Ενσωματωμένη) ≥ 512 MB  
9 Ταχύτητα Επεξεργαστή  ≥ 1.000 Mhz  

10 Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική)  ≥ 350 φύλλα  
11 Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού ≥ 900 φύλλα  
12 Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle) ≥ 100.000 σελ./μήνα  
13 Σύνδεση Ethernet Ναι  
14 Σύνδεση USB 2.0 Ναι  
15 Σύνδεση Wi Fi Ναι  
16 Αρχικό Τόνερ (Μαύρο ≥ 2.500 σελίδων  
17 Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) ≥ 6.000 σελίδων  
18 Εγγύηση ≥ 1 έτος  

Β3.Εκτυπωτής σχεδίων Plotter - ένα (1) τεμ
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:…………………………………..

Α/
Α Περιγραφή- Απαίτηση Απάντηση-

παραπομπή
1 Μέγεθος χαρτιού: Α0 (36'' ή 914mm) με δυνατότητα Α0, Α1, Α2, Α3, Α4  
2 Eκτύπωση σε ρολό: NAI  
3 Έγχρωμη εκτύπωση: NAI  
4 Τεχνολογία inkjet: NAI  
5 Ανάλυση: ≥ 2400x1200  
6 Αριθμός μελανιών: 4 (CMYK)  
7 Συμβατό με windows 10: NAI  
8 Σύνδεση μέσω δικτύου ethernet LAN και μέσω θύρας USB  
9 Να διαθέτει βάση και καλάθι συλλογής του χαρτιού  

10 Τροφοδοσία χαρτιού χειροκίνητη/ρολό  
11 Αυτόματη κοπή χαρτιού  
12 Εκτύπωση σχεδίων μεγάλου μεγέθους από autocad  
13 Εγγύηση (μήνες): ≥ 12  

Β4. Εκτυπωτής 3D  - ένα (1) τεμ
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:……………………………..

A\
A Απαίτηση- Προδιαγραφή Απάντηση-

Παραπομπή
1 Τεχνολογία: FFF FDM  
2 Τύπος Εκτυπωτή: Filament deposition  
3 Πιστοποίηση CE: ΝΑΙ  
4 Υλικά: HIPS, PLA  
5 Μέγεθος Εκτύπωσης: ≥ 250 x 210 x 200 mm  
6 Διάμετρος: ≥1.75 mm  
7 Feeder system: Direct  
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8 Extruder: Μονός  
9 Print bed details: PEI  

10 Bed leveling: Αυτοματοποιημένο  
11 Οθόνη LCD: NAI  
12 Συνδεσιμότητα: SD, USB  
13 Λειτουργικά Συστήματα: Linux, Mac OS X, Windows  
14 Slicing: Cura, KISSlicer, Simplify3D, Slic3r  
15 Βάρος: ≤ 7 κιλά  
16 Εγγύηση: ≥ 1 έτους  

Β5. Scanner - ένα (1) τεμ
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:……………………………..
 
Α/
Α Περιγραφή- Απαίτηση Απάντηση

1 Τύπος σαρωτή: Flatbed  
2 Μέγεθος χαρτιού: A4  
3 Οπτική ανάλυση (DPI): ≥ 1200×1200  
4 Ταχύτητα: ≥25 Σελίδες/ λεπτό  
5 Σάρωση διπλής όψης: NAI  
6 Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού: ≥30 Φύλλα  
7 Σύνδεση: USB 3.0  
8 Βάρος (κιλά): ≤ 4  
9 Ημερήσιος Κύκλος Εργασίας: ≥ 1.200 σελίδες  

10 Εγγύηση (μήνες): ≥ 36  

Γ ΄Ομάδα Βιντεοπροβολείς
Γ1. Βιντεοπροβολείς οροφής -  6 τεμάχια
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:……………………………..

Α/
Α Περιγραφή- Απαίτηση Απάντηση-

Παραπομπή
1 Tεχνολογία Προβολής: 3LCD  
2 Aspect Ratio: 4:3  
3 Λόγος Βεληνεκούς: ≥ 1,48 - 1,77:1  
4 Μέγεθος Εικόνας: ≥ 30 - 300 "  
5 Φυσική Ανάλυση: ≥ 1024 x 768  
6 Φωτεινότητα: ≥ 3.400 Ansi Lumens  
7 Αντίθεση: ≥ 14000 :1  
8 Ισχύς Λάμπας: ≥ 200 W  
9 Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη): ≥ 10. 000 ώρες  

10
Συνδεσιμότητα: USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Ασύρματο LAN 
IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (προαιρετικά), Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος 
Composite, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)

 

11 Επίπεδο Θορύβου: ≥ 37 dB  
12 Βάρος (Κιλά): ≤ 2,8  
13 Να συνοδεύεται από βάση οροφής: ΝΑΙ  
14 Εγγύηση: ≥ 3 έτη  
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Γ2.Διαδραστικός βιντεοπροβολέας - 1 τεμάχιο
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:……………………………..

Α/
Α Περιγραφή- Απαίτηση Απάντηση-

Παραπομπή
1 Τεχνολογία απεικόνισης: 3LCD  
2 Ανάλυση: ≥ 1280 x 800  
3 Φωτεινότητα (lumens): ≥ 3.200  
4 Αναλογία εικόνας: 16:10  
5 Διάρκεια ζωής λάμπας (ώρες): ≥ 10.000 (σε λειτουργία eco)  

6 Είσοδοι: Τουλάχιστον 1 x Composite, 1xHDMI, 1x VGA, 1x USB Type A, 1x USB 
Type B, 2x Stereo Mini Jack, 1x RCA Audio, 1x HDMI, 1x Ethernet, 1x MHL  

7 Ήχος: ≥12W  
8 Βάρος (κιλά): ≤ 6  
9 Να περιλαμβάνεται επιτοίχια βάση στήριξης  

10 Εγγύηση: ≥60 μήνες ή 8.000 ώρες, Λυχνία: 60 Μήνες ή 1.000 ώρες  

Δ΄ΟΜΑΔΑ . Φορητά ηχοσυστήματα (Ράδιο- CD –MP3player) 3 τεμάχια
Τύπος/κατασκευαστής και σειρά/μοντέλο:……………………………..

A\
A Απαίτηση- Προδιαγραφή Απάντηση

1 Τύπος: Φορητό ραδιο / CD Player  
2 Ενσωματωμένη οθόνη: NAI  
3 Ισχύς: Τουλάχιστον 2 x 3 Watt RMS  
4 MP3, USB / AUX / SD-MMC CARD  
5 Bluetooth: NAI  
6 Ενσωματωμένο ρολόι: NAI  
7 Ψηφιακό tuner: AM/ FM Stereo  
8 Συσκευή αναπαραγωγής CD: NAI  
9 Ψηφιακός έλεγχος έντασης: NAI  

10 USB με δυνατότητα φόρτισης συσκευών: NAI  
11 Είσοδος κάρτας SD: NAI  
12 Είσοδος AUX: NAI  
13  Έξοδος ακουστικών: NAI  
14 Να λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρίες  
15 Βάρος: ≤ 2 κιλά  
16 Εγγύηση: ≥ 2 έτη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Α΄  Η/Υ εγκεκριμένη δαπάνη έως  26.617,89 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

Α1 Σύνθεση Η/Υ  (Κεντρική μονάδα, 
οθόνη >21.5΄, πληκτρολόγιο, 
ποντίκι)/Άδεια χρήσης (Academic 
version) λειτουργικού συστήματος 
Microsoft WINDOWS 10 PRO, 64-
bit/Άδεια χρήσης (Academic 
version) Microsoft Office 19 
STANDART Ελληνικά, λογισμικό 
αντιικής προστασίας  

ΤΕΜΑΧΙΟ 17

Α2 Φορητός Η/Υ (laptop), oθόνη 15 
ιντσών, mouse ασύρματο & Άδεια 
χρήσης (Academic version) 
λειτουργικού συστήματος 
Microsoft WINDOWS 10 PRO, 64-
bit/Άδεια χρήσης (Academic 
version) Microsoft Office 19 
STANDART Ελληνικά/ESET, 
λογισμικό αντιικής προστασίας

ΤΕΜΑΧΙΟ 3

Α3 Φορητοί Η/Υ
Refurbished,
 WINDOWS 10  Professional  MAR, 
Λογισμικό  Αυτοματισμού 
γραφείου  πλήρως  εξελληνισμένο, 
λογισμικό αντιικής προστασίας

ΤΕΜΑΧΙΟ 13

Α4 USB Stick ≥ 64GB ΤΕΜΑΧΙΟ 2
Α5 UPS Line Interactive ΤΕΜΑΧΙΟ 9
Α6 Ηχεία για Η/Υ  ΣΕΤ ΤΩΝ 2 

ΤΜΧ 3

Α7 Άδεια χρήσης (Academic version) 
Microsoft Office 19 STANDART 
Ελληνικά *

ΠΑΚΕΤΟ 1

Συνολικό  ποσό  όλων  των  ειδών χωρίς 
Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 %
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
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*εκτός των αδειών που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή των Η/Υ

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Β΄  Εκτυπωτές εγκεκριμένη δαπάνη έως 4.570,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

Β1 Εκτυπωτής έγχρωμος 
inkjet ΤΕΜΑΧΙΟ 1

Β2 Εκτυπωτής  μονόχρωμος 
laser  διπλής εκτύπωσης 
όψης δικτύου

ΤΕΜΑΧΙΟ 4

Β3 Εκτυπωτής  σχεδίων 
Plotter ΤΕΜΑΧΙΟ 1

Β4 Εκτυπωτής 3D ΤΕΜΑΧΙΟ 1
Β5 Scanner ΤΕΜΑΧΙΟ 1
Συνολικό  ποσό  όλων  των 
ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 %
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Γ:  Βιντεοπροβολείς Εγκεκριμένη δαπάνη έως 4.900,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

Γ1 Βιντεοπροβολείς 
οροφής ΤΕΜΑΧΙΟ 6

Γ 2 Διαδραστικός 
βιντεοπροβολέας ΤΕΜΑΧΙΟ 1

Συνολικό  ποσό  όλων  των 
ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 %
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Δ΄: Φορητά ηχοσυστήματα εγκεκριμένη δαπάνη έως 240,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

Δ.1 Φορητά 
ηχοσυστήματα (Ράδιο- 
CD –MP3player)

ΤΕΜΑΧΙΟ 3

Συνολικό  ποσό  όλων  των 
ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24 %
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ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:

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: Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Tεχνών και Eπαγγελμάτων
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99207016
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 176 10
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χριστίνα Καΐρη 
- Τηλέφωνο: 2104857615
- 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 (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [Προμήθεια εξοπλισμού σε Η/Υ, περιφερειακές μονάδες Η/Υ και φορητούς υπολογιστές, 
βιντεοπροβολείς & φορητά ηχοσύστηματα για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, σχολικών 
μονάδων, Εργαστηριακού Κέντρου, ΙΕΚ και ΚΕΔΙΒΙΜ2 της Σιβιτανιδείου Σχολής
CPV: [30200000-1]-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες,[30232100-5]-
Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι,[38652120-7] Βιντεπροβολείς, [32331300-5]-Συσκευές 
αναπαραγωγής ήχου
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :NAI
-Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 3/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ/2020

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

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

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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 κατάλογοv:
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 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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: 

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 άλλους
vi;

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι  
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας  
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …):

[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·

3. απάτηxi·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxv 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):
[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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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 ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii

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): xxiii

[……][……][……]
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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 
δικαίουxxiv;

[] 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 εγκατάστασήςxxv; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxvi το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

3) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε:

[] 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 αναφέρονταιxxvii, 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 δωρεάνxxviii.
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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i

Σε  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.

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

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

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

viiΣύμφωνα 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. 

viiiΌπως 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).

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

xΌπως 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).

xiΚατά  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.

xiiΌπως  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.

xiiiΌπως 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”.

xivΌπως 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.".

xvΗ 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 )

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΟικονομικός  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) 

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

xxiΣτην 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). 

xxiiΣημειώνεται 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 

xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

xxvΌπως 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.

xxviΕπισημαίνεται 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. 

xxviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014





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