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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού , με προϋπολογισμό τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη
τιμή για το οικονομικό έτος 2018.
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1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ

Πόλη

ΛΕΥΚΑΔΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

31100

Τηλέφωνο

2645360722

Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

2645360724
promithion.lefkada@pin.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Καγκάνη Γ.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pin.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Υγεία,
γ) Κοινωνική προστασία, δ) Εκπαίδευση
Στοιχεία Επικοινωνίας σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pin.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί , σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων –ΠΕ
Λευκάδας.
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον φορέα 02.073 και τις με Κ.Α.Ε: 172300001 και
171300001 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού , με προϋπολογισμό
τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη τιμή για το
οικονομικό έτος 2018.
Η προμήθεια διακρίνεται σε έξι(6) τμήματα σύμφωνα με το οικείο παράρτημα Ι της διακήρυξης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30000000-9 (Η/Υ και μηχανήματα γραφείου), 30121100-4
(Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα),302370000 Mέρη-εξαρτήματα Η/Υ
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 59 ν.
4412/2016:
Τμήμα 1: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές εκτιμώμενης αξίας 14.400,00€ με ΦΠΑ
Τμήμα 2:

Μηχανές γραφείου

εκτιμώμενης αξίας 2.500,00€ με
ΦΠΑ
Τμήμα 3:
Φωτοαντιγραφικά
εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ με
Μηχανήματα
ΦΠΑ
Τμήμα 4: Εκτυπωτής DOT MATRIX εκτιμώμενης αξίας 1.300,00€ με ΦΠΑ
24 PINS
Τμήμα 5:
Τηλεόραση
εκτιμώμενης αξίας 1000,00€ με ΦΠΑ
Τμήμα 6: Μέρη - εξαρτήματα Η/Υ
εκτιμώμενης αξίας 800,00€ με ΦΠΑ
Συνολικός Προϋπολογισμός:
35.000,00€
Προσφορές υποβάλλονται και γινονται δεκτές για ένα ή περισσότερα τμήματα της διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 28.225,80€ ΦΠΑ: 6.774,20€).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάση την τιμή.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4

18PROC003824548 2018-10-11
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του 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”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων »
της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
Οι Αποφάσεις
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της υπ’ αριθ.901-45/03-10-2018 με ΑΔΑ: ΩΠΝΣ7ΛΕ-ΥΛΕ Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
ΠΙΝ περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού και έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών
τις υπ’ αριθ. Οίκ.89961/13829/04-10-2018 με ΑΔΑ:Ω7ΤΧ7ΛΕ-0ΝΥ, Οίκ.89957/13828/04-10-2018
με ΑΔΑ:6ΝΚ47ΛΕ-Η73 και Οίκ.89962/13830/04-10-2018 με ΑΔΑ:99Γ57ΛΕ-Τ01 Αποφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης.
της υπ’ αριθ.26-3/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του
Προγράμματος Προμηθειών.
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 14:00 μ.μ.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 25η Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 π.μ.
1.6 Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο Άρθρο 66 Ν. 4412/2016
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://
et.aikvgeik.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.pin.gov.gr στην διαδρομή : Αρχική Σελίδα ► Προκηρύξεις
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά οι οποίες αναρτώνται στο
www.pin.gov.gr

το σχέδιο της σύμβασης
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται σε
ατομικό επίπεδο στον ενδιαφερόμενο που υπέβαλλε το σχετικό αίτημα όσο και παράλληλα
αναρτώνται στο www.pin.gov.gr στην οικεία σελίδα του διαγωνισμού για την ίση
πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα όπως και οι τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται, επίσης, στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (Άρθρο 92, παρ.4 του ν.
4412/2016).
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,
και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostle” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Όπου
κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με
τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76
και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή
της αναλογικότητας (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν.
4412/2016).
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους (παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016):
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με
τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 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 (άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο
εδάφιο του ν. 4412/2016).
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
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2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας
που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της
παρούσης διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
12

18PROC003824548 2018-10-11
διακήρυξη Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.ekkahsy.gr ) και (www.hsppk.gr ).
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς,
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 ν.
4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν
να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να
καταβάλει εισφορές.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
Για τις λοιπές περιπτώσεις υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής
του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών του άρθρου 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν
περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο
της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». Η ΚΥΑ
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005 και
δ) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα , ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
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εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρο 83 ν. 4412/2016, που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές
διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα της
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα. Δεν
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει,
προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη.
2.4.2.2 Η προσφορά, μπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδευόμενη από
διαβιβαστικό, ή υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας της ΠΕ Λευκάδας , Διοικητήριο Λευκάδας ,Ισόγειο,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 - 14:00 και μέχρι τις 14:00μ.μ. κατά την ημερομηνία λήξης της
υποβολής προσφοράς.
2.4.2.3 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο
αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης .
2.4.2.4 Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται κατά την
καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή
ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή,
που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντωνενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
πρόεδρο του
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
2.4.2.5. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
2..4.2.6 Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών
2.4.2.7 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2.8. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
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5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το παράρτημα. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου aoc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν Φύλλο Συμμόρφωσης με το οποίο
βεβαιώνουν ότι τα προσφερόμενα ήδη είναι αρίστης ποιότητας και ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές της διακήρυξης.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της διακήρυξης.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιλαμβάνει
την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
Δίνεται η δυνατότητα προσφοράς μόνο για ένα τμήμα ή για όλα τα τμήματα της διακήρυξης.
Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 ημέρες.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
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κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω .
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν επιτρέπεται,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αξιολόγηση προσφορών
Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100
του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
-Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά» την 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
-Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που δεν έχουν συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία
που ζητούνται στους πίνακες οικονομικών προσφορών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς
και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η προσωρινή κατακύρωση και το διαβιβάζει
στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται στους
συμμετέχοντες για ενημέρωση.
Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης.
Εφόσον ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16 και γίνει δεκτή, η επιτροπή
διαμορφώνει ανάλογα το Πρακτικό.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή η διαδικασία της κλήρωσης
που προβλέπεται στο άρθρο 90 του Ν. 4412/16. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς
τιμή.
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
2174) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2. και 2.2.3 της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2
της διακήρυξης, καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται με διαβιβαστικό από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), στη γραμματεία της ΠΕ Λευκάδας.
Αν μετά κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί 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 του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή ότι αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
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αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2..
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή paf σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5
της ΥΑ Π1/2390/2013. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου
σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν.
4412/2016.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους
4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
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υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τις διαδικασίες των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 201 ν. 4412/2016.
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας του
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ.
6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου,
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται αμελλητί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο
από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με
την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του
στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.4. Αναπροσαρμογή τιμής
Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
Δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής δεν υπάρχει.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Διονύσιος Στραβοράβδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με προϋπολογισμό
τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2018.
Η σύμβαση κατανέμεται σε έξι τμήματα προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος ανταγωνισμός.
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της εώς την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου.
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Α.Τζεβελέκη-Διοικητήριο Λευκάδας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες
τεχνικές προδιαγραφές.

ΤΜΗΜΑ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
1. 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ i3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ
ΟΘΟΝΗ(21’’), ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

13 ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

CORE i3 7th Generkton Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ)

2

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ 500GB (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ)

3

ΜΝΗΜΗ RAM

6 GB (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

4

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

NAI

5

ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

DVDRW

6

ΜΕΓΕΘΟΣ TOWER

MIDI DESKTOP Ή TOWER

7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ USB

8

DISPLAY PORTS

6 (Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ) ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΗ ΠΡΟΣΟΨΗ
1 VGA ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ 1 DVI
Η ΑΛΛΗ
ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MICROSOFT
WINDOWS 10 PROFESSIONAL (X64) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.
(Να παραδοθεί αυθεντικός οπτικός δίσκος του
κατασκευαστή για τα winaows 10 Professionkl GR, ο
οποίος να έχει δυνατότητα επαναφοράς (recovery), καθώς
και δυνατότητα επιδιόρθωσης (repkir) του λειτουργικού)

9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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10

ΟΘΟΝΗ

11

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

12

ΠΟΝΤΙΚΙ

13

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

14

ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

15

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑ
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

16

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΟΘΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LCD, 21 ΙΝΤΣΩΝ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΗΧΕΙΑ, ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ &
ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB
3 ΕΤΗ(Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ), ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ
ΕΠΙΤΟΠΙΟ (ON-SITE) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΛΑΒΗ
3 ΕΤΗ(Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ), ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΜΕ
ΕΠΙΤΟΠΙΟ (ON-SITE) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΛΑΒΗ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ i5 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ
ΟΘΟΝΗ(24’’), ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΟΠΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, MICROSOFT WINDOWS 10
PROFESSIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

CORE i5 7th Generkton Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ)

2

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ 1T (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ)

3

ΜΝΗΜΗ RAM

8 GB (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

4

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

PCI-E 4GB RAM (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

5

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

NAI

6

ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

DVDRW

7

ΜΕΓΕΘΟΣ TOWER

MIDI DESKTOP Ή TOWER

8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ USB

6 (Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ) ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΗ ΠΡΟΣΟΨΗ
ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MICROSOFT
WINDOWS 10 PROFESSIONAL (X64) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.
(Να παραδοθεί αυθεντικός οπτικός δίσκος του
κατασκευαστή για τα winaows 10 Professionkl GR, ο
οποίος να έχει δυνατότητα επαναφοράς (recovery), καθώς
και δυνατότητα επιδιόρθωσης (repkir) του λειτουργικού)
ΟΘΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LCD, 24 ΙΝΤΣΩΝ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΗΧΕΙΑ, ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ &
ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB

9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

10

ΟΘΟΝΗ

11

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
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12

ΠΟΝΤΙΚΙ

13

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

14

ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

15

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

16

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB
3 ΕΤΗ(Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ), ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ
ΕΠΙΤΟΠΙΟ (ON-SITE) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΛΑΒΗ
3 ΕΤΗ(Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ), ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΜΕ
ΕΠΙΤΟΠΙΟ (ON-SITE) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΛΑΒΗ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ i3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ
ΟΘΟΝΗ 15,6’’
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ

LAPTOP

2

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

15,6 " (INTCHES)

3

ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

CORE i3 6th Generkton Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (Ή
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ)

4

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

≥ 2.00 GHz

5

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

500GB (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ)

6

ΜΝΗΜΗ RAM

4 GB (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

7

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΝΑΙ

8

ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

9

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

10

12

CARD READER
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ (ΚΑΜΕΡΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ &
ΗΧΕΙΑ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

DVD +/- RW
BLUETOOTH, ETHERNET, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, WiFi
ΝΑΙ

13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

14

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

15

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

11

16

ΝΑΙ
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 4 ΚΥΨΕΛΩΝ (4 Cell Li-Ion) Η ΚΑΤΕΡΗ
ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
MICROSOFT WINDOWS 10 (X64) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΝΑΙ

30

2 ΕΤΗ ( Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ), ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΝΑΙ
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17

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 2: ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ LASER A4
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΤΥΠΟΣ

LASER

2

ΧΡΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

3

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

4

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

5

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ
A4, FOLIO, LEGAL, LETTER, B5, EXECUTIVE, C5, A5,
A6
ΦΑΚΕΛΟΙ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ, ΕΤΙΚΕΤΕΣ, ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ,
ΚΑΡΤΕΣ
43 ΣΕΛΙΔΕΣ/ΛΕΠΤΟ (PPM) (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

6

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1200x1200 DPI

7

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ

8

100.000 ΣΕΛΙΔΕΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

11

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΣΕΤΑ ΜΑΥΡΟΥ ΤΟΝΕΡ
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ TONER
(ΜΟΝΤΕΛΟ).
TO ΤΟΝΕΡ ME TO DRUM - IMAGING UNIT PHOTOCONDUCTOR ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΑ.
ΕΙΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

12

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

13

ΜΝΗΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

14

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

15

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

16

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

17

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΟΥΣ
ΑΠΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΝΤΥΠΟ Η CD)
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ CD
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ DRIVERS ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.
1. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ -ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ) ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ

9
10

18

19

18.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ( Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)
ΝΑΙ
2 (Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)
1ο TRAY (≥ 550 σελ.) ΚΑΙ
2ο TRAY (≥ 100 σελ.)
256 MB (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)
1200 MHz (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ)
ETHERNET 10/100/1000 BASE TX, 1XUSB 2.0,
1XΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΘΥΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
PCL 5E, POSTSCRIPT 3 ΚΑΙ PCL6 (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)

31

WINDOWS XP, 7,8 ΚΑΙ 10

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
2. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP, ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
3.
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΣΕ 2
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η/Υ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (WINDOWS XP & WINDOWS 10).
4. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
1 ΕΤΟΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) ΜΕ ΕΠΙΤΟΠΙΟ (ON-SITE)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ
ΒΛΑΒΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

20

ΕΓΓΥΗΣΗ

21

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Α4
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΥΠΟΣ

INKJET

2

ΧΡΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΕΓΧΡΩΜΟ

3

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

7 ΣΕΛΙΔΕΣ/ΛΕΠΤΟ (PPM) (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

4

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

4 ΣΕΛΙΔΕΣ/ΛΕΠΤΟ (PPM) (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

5

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

A4 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ

6

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

7

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

≥ 20 σελ. (ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ)

8

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

WiFi & USB (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)

9

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

10

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

11

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

12

ΒΑΡΟΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
309 x 154 x 61 mm (ΠΛΑΤΟΣ x ΒΑΘΟΣ x ΥΨΟΣ) Ή
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
1,6 kg (Η ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ)

13

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΟΥΣ
ΑΠΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΝΤΥΠΟ Η CD)
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ CD
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ DRIVERS ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.
ΕΓΓΥΗΣΗ

14

15

32

WINDOWS 10 (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)

ΝΑΙ

1 ΕΤΟΣ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ), ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ

18PROC003824548 2018-10-11
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
16

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 3: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
3.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ (22 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ )
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3 ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO
9001, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΑΙ

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ LASER
22 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

3

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ / ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

(ΜΙΑ ΟΨΗ Α4)

4

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Α5-Α3

5

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Α6-Α3

6

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ – ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ

7

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

25-400% ΜΕ ΒΗΜΑ 0,1%, ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ZOOM
25 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ MAX

8

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

6 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ MAX

9

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

600 X 600 DPI (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

10

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

1- 9999

11

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΝΑΙ

12

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

13

ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

1.800 (equivklent) x 600 api (Ή
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)
PCL 5c/6, PostScript 3, XPS

14

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ

≥ 45 σαρώσεις /λεπτό

15

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ

Mkx 600 x 600 api

16

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τουλάχιστον σε Emkil, FTP, SMB

17

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΝΑΙ

18

ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

≥ 2.048 MB

19

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

≥ 250 GB

20

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ADF

≥ 100 πρωτότυπα (τουλάχιστον A6-A3)

21

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΝΑΙ

33
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ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
( 2 ΚΑΣΕΤΕΣ ≥ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ BY

22

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

23

ΥΠΟΔΟΧΗ ETHERNET ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ

ΝΑΙ

24

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB

ΝΑΙ

25

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

ΝΑΙ

26

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΝΑΙ

27

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΚΑΙ SERVICE

ΝΑΙ

28

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ PANEL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ
ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Κ.Λ.Π.

ΝΑΙ

29

TONER ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (TONER LIFETIME).
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ TONER (ΜΟΝΤΕΛΟ).

≥ 23000 σελίδες

30

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

31

DRUM LIFETIME

≥ 80.000 σελίδες

32

DEVELOPER LIFETIME

≥ 600.000 σελίδες

33

ΕΓΓΥΗΣΗ ( Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ). ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ)
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΘΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ.

≥ 2 έτη

34

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ON SITE) ΚΑΙ
ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ.

ΝΑΙ

35

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΝΤΥΠΟ Η CD) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ DRIVERS ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.

ΝΑΙ

PASS ≥ 100 ΦΥΛΛΩΝ)

Rec: ≥ 10.000 σελ.
Mkx: ≥ 19.000 σελ.
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- ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ) ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
- ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP, ΠΟΥ
ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .
- ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΝ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΣΕ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η/Υ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (WIN XP, WIN 7 & WIN 10). ΘΑ
ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΟΙ DRIVERS ΚΑΙ ΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΤΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.
- ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Η/Υ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.
- ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (EMAIL, FTP, Κ.Α).
- ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

37

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

38

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΟΝΕΡ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ.

ΝΑΙ

39

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ (45 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ )
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

1

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO
9001, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

NAI

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ LASER

3

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ / ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

(ΜΙΑ ΟΨΗ Α4)

4

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Α5-Α3

5

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Α6-Α3

6

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ – ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ

25-400% ΜΕ ΒΗΜΑ 0,1%, ΑΥΤΟΜΑΤΟ

45 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)
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ZOOM
7

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

25 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ MAX

8

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

6 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ MAX

9

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

600 X 600 DPI (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

10

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

1- 9999

11

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΝΑΙ

12

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

1.800 (equivklent) x 600 api (Ή
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

13

ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

PCL 5c/6, PostScript 3, XPS

14

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ

120 ΣΑΡΩΣΕΙΣ / ΛΕΠΤΟ
ΜΟΝΗ ΟΨΗ
240 ΣΑΡΩΣΕΙΣ / ΛΕΠΤΟ
ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ

15

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ

Mkx 600 x 600 api

16

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τουλάχιστον σε Emkil, FTP, SMB

17

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΝΑΙ (Dukl sckn ADF)

18

ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

≥ 4.096 MB

19

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

≥ 250 GB

20

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ADF

21

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

≥ 300 πρωτότυπα (τουλάχιστον A6A3)
ΝΑΙ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

22

( 2 ΚΑΣΕΤΕΣ ≥ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ BY

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

PASS ≥ 150 ΦΥΛΛΩΝ)
23

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ
ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΝΑΙ

24

ΥΠΟΔΟΧΗ ETHERNET ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ

ΝΑΙ

25

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB

ΝΑΙ

26

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

ΝΑΙ

27

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΝΑΙ

28

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΚΑΙ SERVICE

ΝΑΙ

29

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ PANEL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ
ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Κ.Λ.Π.

ΝΑΙ
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TONER ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (TONER LIFETIME).
30

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ TONER (ΜΟΝΤΕΛΟ).

≥ 26.000 σελίδες
Rec: ≥ 30.000 σελ.

31

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Mkx: ≥ 200.000 σελ.

32

DRUM LIFETIME

≥ 275.000 σελίδες

33

DEVELOPER LIFETIME

≥ 600.000 σελίδες

34

ΕΓΓΥΗΣΗ ( Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ). ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2
ΕΤΩΝ) ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ.

≥ 2 έτη

35

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ON SITE) ΚΑΙ
ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ.

ΝΑΙ

36

37

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΝΤΥΠΟ Η CD) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ DRIVERS ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.
- ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ)
ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
- ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP, ΠΟΥ ΘΑ
ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .
- ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΝ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΣΕ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η/Υ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟ WIN 10). ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ ΟΙ DRIVERS ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.
- ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Η/Υ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.
- ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ
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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (EMAIL, FTP, Κ.Α).
- ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
38

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

39

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΤΟΝΕΡ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ
ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΝΑΙ

40

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 4: EKTYΠΩΤΗΣ DOT MATRIX 24 PINS
4.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Printng Technology)

Impkct Dot Mktrix 24 pin

2

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (@ 10 cpi)
Print Speea (@ 10 cpi)

3

ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (Line Length)

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ (Pkper Hknaling)

580cps (VHSD), 520cps (HSD), 400cps (Drkf), 200cps
(NLQ), 133cps (LQ) (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)
94 columns @10cpi, 112 columns @12cpi, 141
columns @15 cpi
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)
Single sheet, envelopes, lkbel, fknfola (40gr/m2 to
200gr/m2 – 0,65mm to 2,7mm), Pkssbook
(horizontkl kna vertckl), Single sheet: wiath 65244mm, length 65-470mm. Να έχει και δυνατότητα
για χρήση συνεχόμενου χαρτιού

5

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (Copies)

6

ΟΘΟΝΗ (Displky)

7

ΑΝΑΛΥΣΗ (Grkphic Resoluton)

8

ΣΕΤ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ (Chkrkcter Set)

9

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ (Resiaent
Fonts)

10

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ (Resiaent
Emulktons)

11

ΔΙΕΠΑΦΗ (Interfkce)

1 originkl + 6 copies (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)
LCD aisplky – 2 lines with 16 chkrkcters ekch (Ή
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)
60, 120, 180, 240, 360 horizontkl api – 72, 90, 180,
216, 360 vertckl api
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 21 Internktonkl Coae Pkge, 28
Internktonkl Chkrkcter Set, Gost
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) Drkf, Courier, Gothic, Prestge,
Presentor, Script, OCR-A/B, Bolafkce
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) IBM Personkl Printer 2390+,
Proprinter XL24-XL24AGM, Epson LQ2550/LQ1170,
IBM 4722, Olivet PR40plus/PR2/PR2845, IBM 9068,
HPR 4915
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)
Pkrkllel, Serikl, USB 2.0 Full Speea & Ethernet
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12

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (Input Bufer)

13

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(Drivers)

14

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (Relikbility)

15

ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Print Heka)

16

ΕΓΓΥΗΣΗ

17

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

18

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

19

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ)
ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

20

Up to 256 KB
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)
Winaows XP, Vistk (32-64 bits), Winaows 7 (32-64
bits), Winaows 10 (32-64 bits)
MTBF > 10.000 hours – MTTR 16 minutes
24 neeales, life > 400 million chkrkcters (equivklent
to > 1 Billion strokes/wire)
1 έτος (ή μεγαλύτερη) χωρίς καμιά επιβάρυνση
Το μηχάνημα να είναι συμβατό και πιστοποιημένο
με το λογισμικό GLINK, που απαιτείται για την
επικοινωνία και την λειτουργία των εφαρμογών του
Κεντρικού συστήματος (online) του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών. (Εκτύπωση αδειών
κυκλοφορίας, κ.α.)
Θα περιλαμβάνεται η παραμετροποίηση του
μηχανήματος και του λογισμικού GLINK και
επιπρόσθετα, η εγκατάσταση και επίδειξη του
μηχανήματος (λειτουργίες-δυνατότητες) σε χώρο
που θα υποδειχθεί, ώστε να είναι έτοιμο να
χρησιμοποιηθεί από τους τελικούς χρήστες. Θα
γίνουν οι ρυθμίσεις και εγκαταστάσεις για να
εκτυπώνουν τρεις Η/Υ στο ίδιο μηχάνημα.
ΝΑΙ

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 5: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
5.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (65’’)
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

≥ 65 ‘’ (INTCHES)

2

ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

FLAT

3

ΑΝΑΛΥΣΗ

3840 × 2160 (ULTRA HD 4K)

4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

LED

5

IPS Pknel (In-Plkne Switching)

ΝΑΙ

6

ΙΣΧΥΣ ΗΧΟΥ

≥ 20 Wktts

7

ETHERNET

ΝΑΙ
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8

WIFI

ΝΑΙ

9

USB

NAI

10

SMART TV

ΝΑΙ

11

Η τηλεόραση πρόκειται να συνδεθεί με το εικονοτηλέφωνο

Να μπορεί να συνδεθεί το

(TANDBERG

770/880/990

MXP)

τoυ

συστήματος

της εικονοτηλέφωνο με την τηλεόραση

τηλεδιάσκεψης.

με 2 τουλάχιστον διαφορετικούς

Οι έξοδοι του εικονοτηλεφώνου είναι οι παρακάτω:

τρόπους



4 Video Outputs

(Τηλεόραση)Σύνδεση AV

1) 1 S-Viaeo output, Mini-Din connector.

input (Composite) με

2) 2 composite viaeo outputs, RCA connectors

(Εικονοτηλέφωνο) RCA

3) 1 VGA/DVI-I output, knklog or aigitkl

(Viaeo & Auaio)

Levels



(Τηλεόραση) HDMI με

5. Composite: 1 Vpp, 75 ohm

(Εικονοτηλέφωνο) DVI. (Να

6. S-Viaeo (Y/C):

έχει η τηλεόραση Auaio IN

- Y: 1 Vpp, 75 ohm

που να συνεργάζεται με το

- C (PAL): 0.3 Vpp, 75 ohm

HDMI/DVI-IN.)

- C (NTSC): 0.28 Vpp, 75 ohm
VGA formats supported on DVI-I out:
7. SVGA (800 x 600) 75 Hz
8. XGA (1024 x 768) 60 Hz
9. WXGA (1280 x 768) 60 Hz
10. HD720p (1280 x 720) 50,60 Hz
DVI Specificatons
TANDBERG DVI-I follows the VESA Monitor Timing
Stknakra v1.08, klso knows ks Displky Monitor Timing
(DMT).
Supported DVI cables:
TANDBERG supports DVI-D Single-Link, DVI-A kna DVI-I
Single-Link formkt ckbles.
2 Audio Outputs
-

1 output (line level) vik RCA connector proviaing
kuaio from fkr ena in kaaiton to aikl tones. This
output is usea by the monitor. This output klso
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supports S/PDIF.
1 VCR output (line level) vik RCA connector proviaing k
mixea signkl between kuaio from lockl siae (except from
the VCR input) kna kuaio from the fkr ena. This output is
intenaea for connecton to k VCR.
≥ 2 ΕΤΗ , ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
12

ΜΕ ΕΠΙΤΟΠΙΟ (ON-SITE)

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΛΑΒΗ

-

13

-

14

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ -ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ)
ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ.
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.
ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΝΤΥΠΟ Η CD).
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 6 : ΜΕΡΗ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η/Υ
6.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΤΥΠΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

2

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

2 ΤB (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)

3

ΜΕΓΕΘΟΣ

2,5 ιντσών

4

ΣΥΝΔΕΣΗ

USB 3.0 (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΙ ΜΕ USB 2.0)

5

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΤΑΓΩΓΗΣ (ΜΑΧ)

≥ 5.0 Gbps

5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MICROSOFT WINDOWS

6

ΕΓΓΥΗΣΗ

≥ 2 έτη

7

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ

ΝΑΙ
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ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

6.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

8 ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER

2

ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (VA)

≥ 800 VA

3

ΠΡΙΖΕΣ AC

≥ 2 SCHUKO 10A, with blkckout protecton

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ (OUTPUT
LINE MODE)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (OUTPUT
BATTERY MODE)

Single Phkse 230V AC with AVR (Automktc
Voltkge Regulkton). Frequency 50/60Hz
230V AC 50/60Hz Simulktea Sine Wkve.
Trknfer tme ≤ 8ms
ΤΥΠΙΚΑ (≥ 10’ ΛΕΠΤΑ) MINUTES
ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (≥ 6’ ΛΕΠΤΑ) MINUTES

4
5
6

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

7

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ

ΝΑΙ

8

ΕΓΓΥΗΣΗ

≥ 2 ΕΤΗ

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

9

6.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΗ RAM
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4 ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

≥ 4GB

2

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΝΗΜΗΣ

2400 MHz

3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

DDR4

4

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ)

DESKTOP

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΝΑΙ

5
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ΙI –ΤΕΥΔ
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 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: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 5008
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Α.Τζεβελέκη-Διοικητήριο
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Καγκάνη Γεωργία
- Τηλέφωνο: 2645360722
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithion.lefkak@pin.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.pin.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, με προϋπολογισμό τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2018.
CPV): : 30000000-9 (Η/Υ και μηχανήματα γραφείου), , 30121100-4 (Φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Η σύμβαση κατανέμεται σε 4
τμήματα
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
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);
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 κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος
[ ]
ή των τμημάτων για τα οποία ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι 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 [……]
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τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ i
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα
μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

46

18PROC003824548 2018-10-11
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

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

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
[……]
λήφθηκαν:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτομερείς
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου;
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
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσεις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

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

[……]
[] Ναι [] Όχι

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
[] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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:

Απάντηση
[…]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] 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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Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων –
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, 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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III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήμα του παραρτήματος. Ο ανάδοχος θα προκύψει με βάσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά με βάση τη τιμή ανά τμήμα. Η τιμή συμπληρώνεται ανά είδος του κάθε τμήματος (καθαρή αξία) στο τέλος του πίνακα του κάθε τμήματος συμπληρώνεται η συνολική καθαρή αξία, το συνολικό ΦΠΑ και η συνολική αξία αυτού. Το σχετικό έγγραφο υπογράφεται ψηφιακά από τον Οικονομικό Φορέα και επισυνάπτεται στον οικείο ηλεκτρονικό φάκελο.
Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 180 ημέρες απο την επομένη διενέργειας
του διαγωνισμού.
Αντιπροσφορές καθώς και εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές, σε περίπτωση δε υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δεν αναγνωρίζεται καμία προϋπόθεση ή δυνατότητα αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fkx )
ΕΥΡΩ. ……………………

Ημερομηνία έκδοσης ………………

Προς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ………………………………………………… με ΑΦΜ:
………………………….. Ταχυδρομική Διεύθυνση ………………………………………………………….για την καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………. απόφασης ανάθεσης, που υπέγραψε μαζί
σας για την προμήθεια .................................. για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό .....................ευρώ (...................€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2018 στο πλαίσιο της υπ’
αριθ. Οίκ.____________ διακήρυξης και με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις
_______ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
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V – Σχέδιο Σύμβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Προμήθειας
:
_____________________________________
______________________________________.
Στην Λευκάδα σήμερα _______ ημέρα _________ οι υπογεγραμμένοι:
4) _____________________________________________________________________,
ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και
5) ___________ ως νόμιμος εκπρόσωπος της ____________________ συμφώνησαν
και συναποδέχτηκαν τα εξής:
Ο πρώτος των συμβαλλόμενων με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη:
α) Την αριθμ. ________ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί «Εγκρισης των όρων διακήρυξης ____________________».
β) Την από __________ οικονομική και τεχνική προσφορά του ____.
γ) Τα από __________ πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και
αξιολόγησης των προσφορών.
δ) Την αριθμ. __________ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία κατακυρώνει την δημοπρασία που έγινε στις ________
στον/ην ____________ για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της προμήθειας:
______________.
ε) Την υπ’ αριθ. _________________ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με
ΑΔΑ: ________________

συνομολογούν και αποδέχονται τα παρακάτω :
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και αυτός αναλαμβάνει την προμήθεια _____________________ στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, αξίας ____________________ ευρώ (€
) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με
αξία…………………… ………….. χιλιάδες ευρώ (……………….€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

AΡΘΡΟ 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για το ανατιθέμενο έργο ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την
αριθ…………………… απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού της Οικονομικής
Επιτροπής Ιονίων Νήσων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
αριθ.πρωτ.οικ………………………. διακήρυξη και στην με αριθμ.
πρωτ. ........................................................... προσφορά του αναδόχου και θα εκτελεσθεί
σύμφωνα με αυτή.

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΌΝΟΣ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΏΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τριάντα (30) ημερών από την
υπογραφή της παρούσας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να
παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται
από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΛΙΚΏΝ - ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΥΛΙΚΏΝ
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από
την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας του
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει)
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η
διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 7
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 207 του
Ν.4412/16, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
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ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) αντίτυπα και από τα
οποία ένα έλαβε ο προμηθευτής και τα υπόλοιπα κατατέθηκαν στην Διεύθυνση
Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
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