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                                                               ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού 

πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς»  

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προτίθεται να συνάψει σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού 

πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών του με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ενδεικτικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 

(14.700,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 11.854,84€ 

και Φ.Π.Α. 24%  2.845,16€).  

 

1. Νομικό πλαίσιο 

 
Η διαδικασία θα διεξαχθεί έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις:  

1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος, 

2. Το άρθρο 4, παρ. 6, του N.Δ. 4578/1966 (ΦEK Α΄234), περί "Kυρώσεως 

πράξεων Yπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων ",  

3. Το Ν.Δ. 496/1972 (ΦΕΚ Α΄204), «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.»,  όπως ισχύει.  

4. Το  Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

5. Το Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ Α΄125) «Περί Φ.Π.Α.», 

6. Το Π.Δ. 377/1989 (ΦEK Α΄166), "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ  και 

AΓΣA", 

7. Το Ν. 2083/92 (ΦΕΚ Α΄159), άρθρο 1 παρ. 2 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης», 

8. Το  Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43), άρθρο 24,  σχετικά με την παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος, 

9. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις 

Συναφών θεμάτων», όπως ισχύει,  

10. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», 
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όπως ισχύει, 

11. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30), άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση 

της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

12. Την υπ. αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

περί Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ Β΄1291/11-8-2010), 

13. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) ενίσχυση διαφάνειας  με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις, όπως επικαιροποιήθηκε από το Ν.4210/2013, 

14. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141) περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Ευθύνης», 

15. Το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων», 

16. Το Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων», όπως ισχύει, 

17. Το Π.Δ.122/2012 (ΦΕΚ Α΄215) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», 

18. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120)  «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο 

ΣΤ’ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85), 

19. Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄242) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες 

διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β), 

20. Το  Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των 

διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου», 

21. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143), «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

22. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονομίας οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει, 

23. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), άρθρο 52 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,   

24. To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 

ισχύει, 

25.  Την υπ. αριθμ. Φ.120.61/60/39625/Β2/21-3-2013 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 126/ τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ./26-3-2013), «Συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου 

Πειραιώς σύμφωνα με το ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», 

26. Το  ΦΕΚ 255 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-06-2013 και την Φ.120.61/95/82969/Β2/18-06-

2013 Διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ, για τον διορισμό Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 

27. Την υπ. αριθμ. 20144795/22-7-2014 απόφαση του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ Β΄2118/01-08-2014) για τον ορισμό 

Αναπληρωτών Πρύτανη, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Καθορισμό Σειράς 

Αναπλήρωσης, 

28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20162360/26-4-2016 απόφαση του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς «Ορισμός Αναπληρωτή Πρύτανη, Μεταβίβαση 

Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Β΄ 1394/19-5-2016),  

29. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 120941/Ζ1/21-7-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπ. αριθμ. 

20163554/27-6-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

(ΦΕΚ 341/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /1-7-2016),  

30. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 20171900/5-4-2017 Απόφαση Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Μεταβίβασης των 

Αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη» (ΦΕΚ Β΄ 1301). 

31. Την υπ’ αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης (ΦΕΚ τ. Β΄ 1781/23-05-2017)   «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  

32. Την από 15-6-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για 

την έγκριση σκοπιμότητας της διενέργειας της δαπάνης. 

33. Την από 15-6-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για 

την έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.  

34. Την υπ. αριθμ. πρωτ.20173257/15-6-2017 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης. 

 

2. Είδος Σύμβασης 

Σύμβαση Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς.  
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3. Διάρκεια Σύμβασης 

 Η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  εντός τριάντα  

(30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

4.  Προϋπολογισμός του έργου  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (14.700,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 11.854,84€ και Φ.Π.Α. 24%  

2.845,16€).  

Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται ως εξής: 

α) Ποσό (2.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% αφορά στην 

προμήθεια είκοσι (20) καινούριων ή ανακατασκευσμένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών Dell 780 Optiplex, 

β)Ποσό (4.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% αφορά στην 

προμήθεια είκοσι (20) δικτυακών εκτυπωτών laser, 

γ)Ποσό (4.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% αφορά στην 

προμήθεια δεκαπέντε (15) φαξ / mfp,  

δ)Ποσό (1.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% αφορά στην 

προμήθεια δύο (2) καινούριων ή ανακατασκευασμένων σκληρών δίσκων για 

την επέκταση της χωρητικότητας του backup server του Τμήματος 

Μηχανοργάνωσης,  

ε)Ποσό (2.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  αφορά στην 

προμήθεια είκοσι πέντε (25) καινούριων ή ανακατασκευασμένων τηλεφωνικών 

συσκευών τύπου Avaya 6408D+.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό    

του Πανεπιστημίου, του οικονομικού έτους 2017.  

 

5. Περιγραφή του αντικειμένου  

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με εξοπλισμό 

πληροφορικής, για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου, ως εξής:  

Α. Προμήθεια είκοσι (20) καινούριων ή ανακατασκευασμένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών Dell 780 Optiplex. 

Β.  Προμήθεια είκοσι (20) δικτυακών εκτυπωτών laser. 

Γ.  Προμήθεια δεκαπέντε (15) φαξ/mfp. 

Δ. Προμήθεια δύο (2) καινούριων ή ανακατασκευασμένων σκληρών δίσκων 

backup server.  
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Ε.  Προμήθεια  είκοσι πέντε (25) καινούριων ή ανακατασκευασμένων τηλεφωνικών 

συσκευών τύπου Avaya 6408D+ . 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην ως άνω προμήθεια, αναφέρονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών  

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ), το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

6.  Τρόπος υποβολής των προσφορών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους έως την 6η 

Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10 π.μ., στο Τμήμα Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου (Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 4ος όροφος, γρ. 428, 

κα Γεωργία Μέξη ή Μαρίνα Τερζόγλου, τηλ. 2104142239,  2104142241).  

O Φάκελος Προσφοράς θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με την 

σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προς το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού 

πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς». 

(Υπ. αριθμ. πρωτ. 20173312/19-6-2017 Πρόσκληση υποβολής Προσφορών).  

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, email,  Α.Φ.Μ.)  

Εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς, πρέπει να περιέχονται επί ποινή 

αποκλεισμού:  

Α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής»,  

Β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη: «Τεχνική Προσφορά»,  

Γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη: «Οικονομική Προσφορά» 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να φέρουν επίσης τις ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου της προσφοράς του οικονομικού φορέα.  

Ειδικότερα:  

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον φάκελο με την ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

(άρθρο 93 - παρ. β (αα), (γγ)  και (δδ), καθώς  και άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016),θα περιλαμβάνονται, επί  ποινή αποκλεισμού, σε πρωτότυπο και 

αντίγραφο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :  
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 Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, και την υπ. αριθμ. 

158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 

Β΄3698/16-11-2016) για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των οποίων 

η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων 

(α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016, πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά, από 7-1-2016, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) από τον νόμιμο/νόμιμους 

εκπρόσωπο/εκπροσώπους των συμμετεχόντων εταιριών.  

Επομένως, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων εταιριών πρέπει να 

υποβάλουν υποχρεωτικά, εις διπλούν, με πρωτότυπη υπογραφή και στα δύο 

αντίγραφα, συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

σύμφωνα με το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της Διακήρυξης.  

 

*Επισημαίνεται ότι, στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 

4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  εμπίπτουν όλοι οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι  αναλόγως της νομικής μορφής που έχουν (π.χ. Πρόεδρος και  

Διευθύνοντας Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε., διαχειριστές 

για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., Πρόεδρος για τους συνεταιρισμούς, κλπ)  και 

επομένως, το τμήμα του ΤΕΥΔ που αφορά στην μη ύπαρξη τελεσίδικης 

καταδικαστικής απόφασης για τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016, πρέπει να υπογραφεί από κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό αναφορικά με 

το πρόσωπο του εν λόγω εκπροσώπου και ιδίως:  

Για τις εταιρίες Ε.Π.Ε. και Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές. 

Για τις εταιρίες Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και να 

δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει 

κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και 

τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων, έχει  αποκτήσει σαφή 
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αντίληψη του αντικειμένου και  των ειδικών όρων,  για τα οποία υποβάλλει 

προσφορά. 

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  του προσφέροντος, οικονομικού 

φορέα. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα 

παραπάνω δικαιολογητικά, για κάθε ένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. 

 

β).    Στον φάκελο με την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   

(άρθρο 92 και 94 - παρ. 4  του Ν. 4412/2016) 

Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 

Α΄ Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικοί Όροι – Ειδικοί Όροι - Πίνακες Συμμόρφωσης 

εις διπλούν, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, επί  ποινή αποκλεισμού. Επίσης, 

υποβάλλονται, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, όλα τα έγγραφα ή  δικαιολογητικά τα 

οποία ιδίως τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα οικονομικού 

φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητά του να ανταποκριθεί πλήρως στις 

απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης.  

Στην τεχνική προσφορά, δεν αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού, οικονομικά 

στοιχεία.  

Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθεί και σε CD.  

 

γ).  Στον  φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016)  

θα περιέχεται επί  ποινή αποκλεισμού, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της 

οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος.  

Η Οικονομική  προσφορά, υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β΄ της παρούσας και πρέπει να υποβληθεί και σε CD.  

 

Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική άποψη προσφοράς,  βάσει τιμής, σε ευρώ, σύμφωνα με το 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

της παρούσας, εφόσον πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τεχνικοί 

όροι, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.  

Στο εν λόγω κόστος θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη  επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το 

Πανεπιστήμιο.  
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• Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.  

• Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  

• Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη 

πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

• Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί 

στην Ελληνική γλώσσα.  

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 

μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης ή 

είναι σε δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εάν 

υποβληθούν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

7. Ισχύς των προσφορών  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές μέρες  

από την ημερομηνία υποβολής τους. 

 

8. Είδος διαδικασίας- Κριτήριο κατακύρωσης 

Η ανάθεση θα γίνει στον Ανάδοχο που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ,  με την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και όλοι οι ζητούμενοι όροι της παρούσας 

πρόσκλησης.  
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Η κατακύρωση μπορεί να γίνει είτε συνολικά είτε ανά ομάδα ειδών (Α, Β, Γ, Δ, Ε). 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να συμμετάσχουν σε περισσότερες από μία 

ομάδες ειδών.  Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για όλα τα 

επιμέρους είδη κάθε ομάδας ειδών για την οποία συμμετέχουν, διαφορετικά η 

προσφορά τους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

9. Κρατήσεις-Πληρωμή 

 

Η πληρωμή του/των Αναδόχου/ Αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με χρηματικά 

εντάλματα, τα οποία θα εκδίδονται στο όνομά του, βάσει των νομίμων 

δικαιολογητικών, κατόπιν του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, μετά 

από σχετική βεβαίωση που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου. 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας πληρωμής προ  

φόρων & κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ 3, έβδομο εδάφιο 

ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 

ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

(άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 3335/2014).  

 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 

Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης. Σε 

περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του 

συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής 

σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθμ. 

1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου 

(άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).   

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 

3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 

του  Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43),  θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο 
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καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου 

ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια 

παροχής υπηρεσιών). 

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της 

υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

 

 

10. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα 

τηλέφωνα 210 4142239 (κα. Γεωργία Μέξη, Τμήμα Προμηθειών), 210 4142408 

(κ. Νίκος Αβραντινής, Τμήμα Μηχανοργάνωσης Πανεπιστημίου Πειραιώς). 

  

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ 
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20173312/19-6-2-17 Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφορών 

                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄            

               Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικοί Όροι – Ειδικοί Όροι –  

                                       Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

 

I.ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι κατασκευαστές των προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά 

ISO9001:2000 (ή νεότερη έκδοση της πιστοποίησης). Το σχετικό πιστοποιητικό 

θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς (δεκτό και 

επικυρωμένο αντίγραφο). 

2. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα της εγγύησης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα 

και σφραγισμένα (όπου απαιτείται) από τον προμηθευτή. Γενικά, όλες οι 

ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου η εγγύηση του κατασκευαστή να 

καταστεί έγκυρη και σε ισχύ, αποτελούν ευθύνη του προμηθευτή και θα πρέπει 

να εκτελεστούν από αυτόν. 

3. Κατά το διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή δωρεάν  

προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης στο χώρο εγκατάστασης του 

εξοπλισμού (on-site), χωρίς χρέωση ανταλλακτικών. Επίσης κατά το διάστημα 

της εγγύησης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική 

υποστήριξη για το διάστημα της εγγύησης σε ερωτήσεις του προσωπικού που 

αφορούν τον τρόπο χρήσης και τις λειτουργίες, καθώς και για την επίλυση 

τεχνικών προβλημάτων. 

4. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για κάποιο είδος/κατηγορία ειδών στις 

αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα φύλλα συμμόρφωσης, ο ανάδοχος 

θα υποχρεούται να ανταποκρίνεται τηλεφωνικά σε κλήσεις βλάβης εντός της 

ίδιας εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση, προκειμένου να διαγνώσει τη 

βλάβη και να προσδιορίσει τις ενέργειες που προτίθεται να πραγματοποιήσει 

για την αποκατάσταση.  

5. Εάν απαιτείται επιτόπια επέμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στο 

χώρο του Πανεπιστημίου εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 

ειδοποίηση, προκειμένου να επισκευάσει επί τόπου και αυθημερόν τον 

εξοπλισμό. 

6.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο σε περίπτωση που η βλάβη 

αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί επί τόπου, είναι δυνατόν, 

με τη σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου, να πραγματοποιηθεί μεταφορά στο 
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εργαστήριο του αναδόχου. Η μεταφορά αυτή θα πραγματοποιείται με 

αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του αναδόχου. Στην περίπτωση 

αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει, χωρίς χρέωση, εξοπλισμό 

αντικατάστασης μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, παρεμφερών 

προδιαγραφών με τον ελαττωματικό. Η αποκατάσταση της βλάβης δεν θα 

πρέπει να υπερβεί τις 10 εργάσιμες ημέρες από τη δήλωσή της και μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις.  

7. Όλες οι παραπάνω παροχές θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική 

προσφορά του αναδόχου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επίσης στην 

τεχνική του προσφορά να αναφέρει τυχόν επιπρόσθετες παροχές υποστήριξης 

που προσφέρει, οι οποίες και θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη βαρύτητά τους. 

8. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη του εξοπλισμού, εντός των πρώτων 30 

ημερών από την παραλαβή του και με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν 

προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια, από αμέλεια προσωπικού του 

Πανεπιστημίου, από φυσική καταστροφή (πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά, σεισμό 

κ.λ.π.), παρά οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, ατέλεια, αμέλεια του 

προμηθευτή ή παρεμφερείς λόγους, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση 

αντικατάσταση του είδους με νέο, αντί της επισκευής του. 

9. Για τα υπό προμήθεια είδη απαιτούνται υπηρεσίες σήμανσης στο εξωτερικό των 

κιβωτίων μεταφοράς. Στο εξωτερικό κάθε κιβωτίου θα πρέπει να αναγράφεται: 

a. Ο τύπος του περιεχόμενου εξοπλισμού 

b. Ο Σειριακός αριθμός  

c. Το service tag, εάν υπάρχει 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει, πριν την παράδοση, αναλυτικό φύλλο 

σε ηλεκτρονική μορφή στο οποίο θα καταγράφεται ο υπό προμήθεια 

εξοπλισμός και θα περιλαμβάνει τα εξής πεδία (όσα εφαρμόζονται): 

a. Τύπος μηχανήματος 

b. Περιγραφή σύνθεσης 

c. Product Number 

d. Serial Number 

e. Service Tag 

f. MAC Address κάρτας δικτύου (όπου έχει εφαρμογή) 

g. Αντιστοιχία με κατηγορία/κωδικό είδους βάσει της πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών. 
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11.  Όλος ο εξοπλισμός προορίζεται να συνδεθεί σε ηλεκτρικό δίκτυο 220V/50Hz 

και θα πρέπει να έχει κατάλληλες προδιαγραφές. 

12. Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου όσα επιπλέον διαθέσιμα στοιχεία χρειάζεται προκειμένου να 

συντάξει την προσφορά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών. 

 

Παρατηρήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων 

Στη στήλη «Απαίτηση» ορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να 

πληροί ο προσφερόμενος εξοπλισμός. Όπου αναφέρεται απαίτηση τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει την απάντησή του στη σχετική στήλη. 

Όπου αναφέρεται απαίτηση με συγκεκριμένη αριθμητική τιμή, ο υποψήφιος θα 

πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική τιμή. 

 

 
Χρόνος παράδοσης: 

Ο χρόνος παράδοσης για το σύνολο της προμήθειας ορίζεται σε 30 ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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                     ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –  

                                   ΠΙΝΑΚΕΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Α Γενικά 
    

Α.1 Αριθμός Μονάδων  20 
  

Α.2 
Οι υπολογιστές πρέπει να είναι 

καινούργιοι ή ανακατασκευασμένοι 

 ΝΑΙ 

  

Α.3 
Το μοντέλο του υπολογιστή πρέπει 

να είναι Dell 780 Optiplex  

 ΝΑΙ 

  

Α.4 
Θα πρέπει να διαθέτει on board 

κάρτα δικτύου  

 ΝΑΙ 

  

Α.5 
Θα πρέπει να διαθέτει κεντρική 

μνήμη (CPU) 4GB DDR3/1066 

 NAI 

  

Α.6 

Ο επεξεργαστής πρέπει να είναι 

Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 

   ΝΑΙ 

 

  

Α.7 
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 

λειτουργία AMT/Vpro 

 ΝΑΙ 
  

Α.8 
Ο σκληρός δίσκος πρέπει να είναι 

7200 rpm με χωρητικότητα 320GB 

 ΝΑΙ 
  

Α.9 

Ο υπολογιστής θα πρέπει να 

διαθέτει εσωτερική συσκευή 

ανάγνωσης/εγγραφής DVD RW 

 ΝΑΙ 

  

Α.10 

Θα πρέπει να προσφέρονται 

υπηρεσίες συντήρησης Onsite για 

ένα (1) έτος 

 ΝΑΙ 

  

A.11 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να 

είναι πιστοποιημένος κατά ADISA ή 

ISO 27001 και να προσκομίσει 

σχετικό πιστοποιητικό  

 NAI 

  

A.12 

Οι σκληροί δίσκοι θα πρέπει να 

έχουν διαγραφεί με πιστοποιημένο 

πρόγραμμα διαγραφής (να 

προσκομιστεί σχετικό 

πιστοποιητικό) 

 ΝΑΙ 

  

Α.13 

Τα υπό προμήθεια μηχανήματα θα 

πρέπει να είναι κατηγορίας G2 ή 

ανώτερης  

 NAI 

  

Α.14 Εγγύηση 1 έτος on site  ΝΑΙ   

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ

Η 

Β 
Eκτυπωτές μικρών ομάδων 

εργασίας 
    

Β1 Γενικά         

Β1.1 Αριθμός Μονάδων  20   
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Β1.2 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 

είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 

ανακοίνωση τους τελευταίους 24 

μήνες από την υποβολή της 

προσφοράς 

 ΝΑΙ 

  

Β1.3 
Τύπος   Μονόχρωμο

ς  
  

Β1.4 
Μέγεθος χαρτιού (Ελάχιστο)  Α6 (ή 

μικρότερο) 
  

Β1.5 

Μέγεθος χαρτιού (Μέγιστο)  Α4 (ή 

μεγαλύτερο

) 

  

Β1.6 Ταχύτητα εκτύπωσης  ppm ≥30   

Β1.7 
Ανάλυση εκτύπωσης Dpi ≥1200x120

0 
  

Β1.8 
Υποστηριζόμενες γλώσσες  PCL 5/ 

PCL6 
  

Β1.9 Μνήμη εκτυπωτή ΜΒ ≥256   

Β1.10 Τεχνολογία εκτύπωσης  Laser/Led   

Β1.11 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών 

(μέγιστος) 

εκτυπώσεις ≥50.000 
  

Β1.12 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών 

(συνιστώμενος) 

εκτυπώσεις ≥3.000 
  

Β1.13 Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας sec ≤10    

Β2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ     

Β2.1 
Χωρητικότητα βασικού δίσκου 

εισερχόμενου χαρτιού 

Φύλλα 

75gsm 

≥300 
  

Β2.2 
Να διαθέτει αυτόματη εκτύπωση 

διπλής όψης 

 ΝΑΙ 
  

Β3 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

Β3.1 
Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει 

οθόνη ρυθμίσεων 

 
ΝΑΙ   

Β3.2 

Να διαθέτει δυνατότητες 

απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω 

web  

 ΝΑΙ 

  

Β4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ     

Β4.1 

Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει 

ενσωματωμένο ελεγκτή δικτύου 

Ethernet ταχύτητας τουλάχιστον 

10/100 Μbit  

 

NAI   

Β4.2 Υποστήριξη TCP/IPv4  NAI   

Β4.3 Υποστήριξη DHCP  NAI   

Β4.4 
Δυνατότητα χειροκίνητων 

ρυθμίσεων δικτύου 

 
ΝΑΙ   

Β4.5 

Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει 

θύρα USB 2.0 High speed για 

σύνδεση με υπολογιστή 

 

ΝΑΙ   

Β5 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ/Λογισμικό     

Β5.1 

Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει 

οδηγούς για: 

MS Windows Server 2012R2 

 

NAI   

Β5.2 

Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει 

οδηγούς για: 

Windows 7, Windows 10 

 

NAI   

Β6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     
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Β6.1 

Το προσφερόμενο σύστημα θα 

πρέπει να διαθέτει ευρωπαϊκή 

πιστοποίηση CE  

 

NAI   

Β6.2 

Ο κατασκευαστής του συστήματος 

θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος 

κατά ISO9001:2000 (ή 

μεταγενέστερη έκδοση) 

 

NAI   

Β6.3 

Ο κατασκευαστής του συστήματος 

θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος 

κατά ISO14001/EMAS 

 

NAI   

Β7 ΕΓΓΥΗΣΗ     

Β7.1 3 έτη On Site Next Business Day  ΝΑΙ   
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Γ 
MFPs ομάδων 

εργασίας 
    

Γ1 Γενικά         

Γ1.1 Αριθμός Μονάδων  15   

Γ1.2 

Το προτεινόμενο 

σύστημα πρέπει να 

είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας με 

ανακοίνωση τους 

τελευταίους 24 

μήνες από την 

υποβολή της 

προσφοράς 

 ΝΑΙ 

  

Γ1.3 Τύπος   Μονόχρωμος    

Γ1.4 
Μέγεθος χαρτιού 

(Ελάχιστο) 

 Α6 (ή 

μικρότερο) 
  

Γ1.5 
Μέγεθος χαρτιού 

(Μέγιστο) 

 Α4 (ή 

μεγαλύτερο) 
  

Γ1.6 Ταχύτητα εκτύπωσης  ppm ≥30   

Γ1.7 Ανάλυση εκτύπωσης Dpi ≥1200x1200   

Γ1.8 
Υποστηριζόμενες 

γλώσσες 

 PCL 5/ PCL6 
  

Γ1.9 Μνήμη εκτυπωτή ΜΒ ≥256   

Γ1.1

0 

Τεχνολογία 

εκτύπωσης 

 Laser/Led 
  

Γ1.1

1 

Μηνιαίος κύκλος 

εργασιών (μέγιστος) 

εκτυπώσεις ≥50.000 
  

Γ1.1

2 

Μηνιαίος κύκλος 

εργασιών 

(συνιστώμενος) 

εκτυπώσεις ≥3000 

  

Γ1.1

3 

Χρόνος εκτύπωσης 

πρώτης σελίδας 

sec ≤10  
  

Γ2 ΣΑΡΩΣΗ     

Γ2.1 

Να διαθέτει 

αυτόματο τροφοδότη 

εισόδου διπλής όψης  

 ΝΑΙ 

  

Γ2.2 Ανάλυση σάρωσης  >=600dpi   

Γ3 ΦΑΞ     

Γ3.1 

Να διαθέτει 

λειτουργία φαξ 

SuperG3 

 ΝΑΙ 

  

Γ3.2 

Να μπορεί να στείλει 

μαζικά φαξ σε 

τουλάχιστον 50 

παραλήπτες 

 ΝΑΙ 

  

Γ3.3 
Μνήμη φαξ  >=100 

σελίδες 
  

Γ3.4 
Ταχύτητα σάρωσης 

Α4 (colour) 

 <= 8 sec per 

page 
  

Γ3.5 Έγχρωμη σάρωση   ΝΑΙ   
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Γ4 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΧΑΡΤΙΟΥ 

  
  

Γ4.1 

Να διαθέτει 

αυτόματη εκτύπωση 

διπλής όψης 

 ΝΑΙ 

  

Γ4.2 

Χωρητικότητα 

βασικού δίσκου 

εισερχόμενου 

χαρτιού 

Φύλλα 

75gsm 

≥300 

  

Γ4.3 

Να διαθέτει 

δυνατότητες 

απομακρυσμένης 

διαχείρισης μέσω 

web  

 ΝΑΙ 

  

Γ5 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
   

Γ5.1 

Ο εκτυπωτής θα 

πρέπει να διαθέτει 

οθόνη ρυθμίσεων 

 

ΝΑΙ   

Γ5.2 

Να διαθέτει 

δυνατότητα 

απομακρυσμένης 

διαχείρισης μέσω 

Web 

 

ΝΑΙ   

Γ5.3 

Να διαθέτει 

δυνατότητα 

σύνδεσης με 

LDAP/AD 

 

ΝΑΙ   

Γ5.4 

Να διαθέτει 

λειτουργία Network 

Scan 

 

ΝΑΙ   

Γ5.5 

Να διαθέτει 

λειτουργία Scan to 

email 

 

ΝΑΙ   

Γ5.6 

Να συνοδεύεται από 

λογισμικό σάρωσης 

και οπτικής 

αναγνώρισης 

χαρακτήρων που να 

αναγνωρίζει 

ελληνικά  

 

ΝΑΙ   

Γ6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ     

Γ6.1 

Ο εκτυπωτής θα 

πρέπει να διαθέτει 

ενσωματωμένο 

ελεγκτή δικτύου 

Ethernet ταχύτητας 

τουλάχιστον 10/100 

Μbit  

 

NAI   

Γ6.2 
Υποστήριξη 

TCP/IPv4 

 
NAI   

Γ6.3 Υποστήριξη DHCP  NAI   

Γ6.4 

Δυνατότητα 

χειροκίνητων 

ρυθμίσεων δικτύου 

 

ΝΑΙ   
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Γ6.5 

Ο εκτυπωτής θα 

πρέπει να διαθέτει 

θύρα USB 2.0 High 

speed για σύνδεση 

με υπολογιστή 

 

ΝΑΙ   

Γ7 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ/Λο

γισμικό 

 
   

Γ7.1 

Ο εκτυπωτής θα 

πρέπει να διαθέτει 

οδηγούς για: 

MS Windows Server 

2012R2 

 

NAI   

Γ7.2 

Ο εκτυπωτής θα 

πρέπει να διαθέτει 

οδηγούς για: 

Windows 7, 

Windows 8.X, 

Windows 10 (x32 

και x64) 

 

NAI   

Γ8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     

Γ8.1 

 

Το προσφερόμενο 

σύστημα θα πρέπει 

να διαθέτει 

ευρωπαϊκή 

πιστοποίηση CE  

 

NAI   

Γ8.2 

 

Ο κατασκευαστής 

του συστήματος θα 

πρέπει να είναι 

πιστοποιημένος κατά 

ISO9001:2000 (ή 

μεταγενέστερη 

έκδοση) 

 

NAI   

Γ8.3 

 

Ο κατασκευαστής 

του συστήματος θα 

πρέπει να είναι 

πιστοποιημένος κατά 

ISO14001/EMAS 

 

NAI   

Γ9 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ  
   

Γ9.1 
3 έτη On Site Next 

Business Day 

 
ΝΑΙ   

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Δ 
Σκληροί δίσκοι 

backup server 
    

Δ.1 Αριθμός Μονάδων  2   

Δ.2 

Σκληρός δίσκος για 

κατάλληλος για 

αναβάθμιση HP 

Proliant DL 360p 

Gen 8 server (P/N 

server: 655651-

B21) 

 ΝΑΙ 
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Δ.3 

Τύπος   MDL SAS 7.2 

3.5” ή 

αντίστοιχο 

  

Δ.4 Χωρητικότητα  >=6ΤΒ   

Δ.5 

Το υλικό θα πρέπει 

να είναι καινούριο ή 

ανακατασκευασμένο 

με εγγύηση ενός 

έτους του ιδίου του 

κατασκευαστή.  

 ΝΑΙ 

  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ε 
Τηλεφωνικές 

συσκευές AVAYA 
    

E.1 Αριθμός Μονάδων  25   

E.2 
Τύπος   Avaya 

6408D+ 
  

E.3 

Οι συσκευές θα 

πρέπει να είναι 

καινούριες ή 

ανακατασκευασμένες 

 ΝΑΙ 

  

E.4 

Σε περίπτωση 

ανακατασκευής, το 

εργαστήριο 

ανακατασκευής θα 

πρέπει να είναι 

πιστοποιημένο κατά 

ADISA ή ISO27001 

 ΝΑΙ 

  

Ε.5 

Σε περίπτωση 

ανακατασκευής, οι 

συσκευές θα πρέπει 

να είναι Grade 2 ή 

ανώτερης 

κατάστασης 

 ΝΑΙ 

  

 
 Η τεχνική προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές μέρες  

από την ημερομηνία υποβολής της. 

 

                                                                    Σφραγίδα εταιρίας  

 

 

                                                         Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου 
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20173312/19-6-2017 Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφορών 

                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’   

                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Ομά

δα 

      Περιγραφή  Τεμάχια  Τιμή 

μονά-

δας 

προ 

Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α 

24% 

Τιμή 

μονά-

δας 

με 

Φ.Π.Α 

Συνολι-

κή τιμή 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α 

24% 

Συνολική 

Τιμή με 

Φ.Π.Α.  

Α Η/Υ μοντέλου Dell 

780 Optiplex 

20       

Β Εκτυπωτές μικρών 

ομάδων εργασίας 

(Δικτυακοί 

εκτυπωτές laser) 

20        

Γ MFPs ομάδων 

εργασίας  

(Φαξ/mfp) 

15       

Δ Σκληροί Δίσκοι  

Backup server   

2       

Ε Tηλεφωνικές 

συσκευές τύπου  

Avaya 6408D+ 

25       

      Συνολι

κή 

τιμή 

χωρίς 

Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α Συνολική 

τιμή με 

Φ.Π.Α. 

         

 

 Η οικονομική προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

μέρες  από την ημερομηνία υποβολής της. 

                                                                    Σφραγίδα εταιρίας  

                                                         Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου 
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20173312/19-6-2017  Πρόσκληση 

Υποβολής   Προσφορών. 

                                          

                                        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 

φορέαi  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: [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99206922] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 

18534 Πειραιάς] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Γ. Μέξη, κ.Ν. Αβραντινής] 

- Τηλέφωνο: [210 4142239, 210 4142408] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [mexi@unipi.gr,  avrad@unipi.gr] 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ]  

CPV: 30000000-9 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

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

υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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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 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 άλλουςvi; 

[] 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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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το 

μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 

φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές 

πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο 

προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το 

ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην 

παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 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): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

[] Ναι [] Όχι  
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αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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 ασφάλισηςxxii, 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 ;xxiii 

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): xxiv 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxv; 

[] 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: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] 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  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια 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 εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος 

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 

και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

στον επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον τομέα 

και για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -

και η αντίστοιχη αξία) 
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των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 

να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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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: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 

τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 

και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 

που θα παρασχεθούν ή, κατ’ 

εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες 

που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων 

διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό 

για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

 

[] Ναι [] Όχι 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

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 V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά 

και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 

υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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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 αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

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 

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

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

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

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

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

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

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

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

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

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

42). 

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

“διαφθορά”. 

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

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

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
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του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

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

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

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

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

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

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

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

τελευταίο εδάφιο)  

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

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

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

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

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

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

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

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

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

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
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xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

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

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

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

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

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

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

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

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

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

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

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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