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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ
----ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ,
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΨΠΘΠΑ Γϋ: ΠΕΟΕΨΘΧ ΞΑΛ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ
ΕΣΠΑ

Μαροφςι, 10/04/2020
Αρ. Πρωτ. : Φ 478.6/77/45065/Α2

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΑΡΙΘΜΟ 03/2020
ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ
για τθν «Προμικεια εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ μονάδων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ Ιονίων
Νιςων»
που εντάςςεται ςτθν Υράξθ με τίτλο «Αναβάκμιςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ςχολικϊν μονάδων
Υ.Λ.Ρ. προςχολικισ, α'κμιασ & βϋκμιασ εκπαίδευςθσ» (Ωποζργο 2) (MIS 5007785) του Άξονα
Υροτεραιότθτασ 4 «Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ, υγείασ και πρόνοιασ» του Επιχειρθςιακοφ
Υρογράμματοσ Υεριφζρειασ Λονίων Ριςων 2014-2020 (Ξωδικόσ πρόςκλθςθσ ΛΣΡ46) που
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ–Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
(ΕΨΥΑ) και Εκνικοφσ Υόρουσ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

597.568,54 € προ ΦΥΑ (740.985,00 € με ΦΥΑ (24%))

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ

Χφμβαςθ Υρομικειασ αγακϊν

ΔΙΑΙΡΕΘ Ε ΣΜΘΜΑΣΑ

ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (CPV)

Ψο ζργο διαιρείται ςε τζςςερα (4) Ψμιματα (Lot). Σ προχπολογιςμόσ ανά
τμιμα ζχει ωσ εξισ:
Ψμιμα 1: 133.183,87 € προ ΦΥΑ (165.148,00 € με ΦΥΑ)
Ψμιμα 2: 178.449,19 € προ ΦΥΑ (221.277,00 € με ΦΥΑ)
Ψμιμα 3: 34.250,00 € προ ΦΥΑ (42.470,00 € με ΦΥΑ)
Ψμιμα 4: 251.685,48 € προ ΦΥΑ (312.090,00 € με ΦΥΑ)
38000000-5: Εξοπλιςμόσ εργαςτθριακόσ
42600000-2: Εργαλειομθχανζσ,
42500000-1: Εξοπλιςμόσ ψφξθσ και αεριςμοφ,
38500000-0: Χυςκευζσ ελζγχου και δοκιμϊν
33000000-0: Λατρικζσ ςυςκευζσ, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα
ατομικισ περιποίθςθσ,
39712200-8: Χυςκευζσ κομμωτθρίου,
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33190000-8: Διάφορεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και προϊόντα,
37500000-3: Επιτραπζηια και παιδικά παιχνίδια· μζςα διαςκζδαςθσ για
υπαίκριουσ χϊρουσ πανθγυριϊν ,
31710000-6: Θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ,
34931400-6: Υροςομοιωτζσ γεφυρϊν ςκαφϊν ,
48000000-8: Υακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΕΡΓΟΤ

Υζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ

Σι ςχολικζσ μονάδεσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ νιςων τθσ
Υεριφζρειασ Λονίων Ριςων (ςφμφωνα με τον ςυνθμμζνο πίνακα
ςτο Παράρτθμα IV)

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ –
Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ) και
Εκνικοί Υόροι

ΚΩΔΙΚΟ Α

ΕΥ0221

ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΘ Α
(ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΤ)

2017ΕΥ02210030

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΑΝΑΘΕΘ

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΡΑΛ

βάςει τιμισ
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
ΕΥΩΡΩΠΛΑ

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΑΛΔΕΛΑΧ, ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ
ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ,
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΨΠΘΠΑ Γϋ: ΠΕΟΕΨΘΧ ΞΑΛ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ
ΑΡΔΦΕΑ ΥΑΥΑΡΔΦΕΣΩ 37

Υόλθ

AΠΑΦΣΩΧΛON

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ

15180

Χϊρα

ΕΟΟΑΔΑ

Ξωδικόσ ΡUTS

EL301

Ψθλζφωνο

210-3443629

FAX

210-3442436

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο

dikyy@minedu.gov.gr

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ

1. Ανδρζασ Ξωνςταντάρασ,
Ψθλζφωνο: 2103442428, e-mail: akonstantaras@minedu.gov.gr
2. Υαναγιϊτα Γεωργιοποφλου
Ψθλζφωνο:2103442939,e-mail:
pgeorgiopoulou@minedu.gov.gr
FAX: 2103442943

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

https://www.minedu.gov.gr

Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ
Θ ανακζτουςα αρχι είναι το Ψμιμα Γϋ: Πελζτθσ και Υρομικειασ Εξοπλιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν
Ωπθρςιϊν (Δ.Ψ.Ω.) του Ωπουργείου Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (Ω.ΥΑΛ.Κ.) που είναι Ξεντρικι Ξυβερνθτικι
Αρχι και ανικει ςτθν Γενικι Ξυβζρνθςθ.
Κφρια δραςτθριότθτα τθσ ανακζτουςασ αρχισ
Ψο Ψμιμα Πελζτθσ και Υρομικειασ εξοπλιςμοφ είναι αρμόδιο για: α) τον ετιςιο προγραμματιςμό, τθ
ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, τθν ανάκεςθ, τθν εποπτεία και τθν επίβλεψθ
δθμόςιων ςυμβάςεων προμικειασ εξοπλιςμοφ, εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ,επίπλωςθσ, που
χρθματοδοτοφνται από τον Ψακτικό Υροχπολογιςμό ι το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Υ.Δ.Ε.) και
αφοροφν: αα) ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν των ςχολικϊν μονάδων Υροςχολικισ, Υρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Δθμόςιασ και Λδιωτικισ Εκπαίδευςθσ, ββ) ςτθν παροχι ειδικοφ
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ ςε μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ, γγ) ςτα Γενικά Αρχεία του Ξράτουσ, ςτισ
Δθμόςιεσ Βιβλιοκικεσ και ςτθν Ε.Β.Ε., δδ) ςτισ κοινωφελείσ περιουςίεσ αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου, εε)
ςτισ εγκαταςτάςεισ που φυλάςςονται τα αρχεία του Ωπουργείου, ςτςτ) ςτισ αποκικεσ του Ωπουργείου, ηη)
ςτα καταλφματα του Ωπουργείου ςτον Διμο Παρακϊνα και ςτισ μακθτικζσ καταςκθνϊςεισ.
Εφαρμοςτζο Εκνικό Δίκαιο
Εφαρμοςτζο Εκνικό Δίκαιο είναι το Ελλθνικό και ειδικότερα ο Ρ. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων,
Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Χελίδα 5

20PROC006602590 2020-04-22
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Γ: ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 03/2020

τοιχεία Επικοινωνίασ
(α) Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.).
(β) Σι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr
(γ) Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθ διεφκυνςθ: https://www.minedu.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ρ. 4412/2016 και κα διενεργθκεί
με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.) μζςω
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.
Οεπτομζρειεσ για τθ διαδικαςία υποβολισ των προςφορϊν και τθ κατάρτιςθ και το περιεχόμενο των
προςφορϊν δίνονται ςτο άρκρο 2.4 τθσ παροφςασ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Υράξθ με τίτλο «Αναβάκμιςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ςχολικϊν
μονάδων Υ.Λ.Ρ. προςχολικισ, α'κμιασ & βϋκμιασ εκπαίδευςθσ» (Ωποζργο 2) (MIS 5007785) του Άξονα
Υροτεραιότθτασ 4 «Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ, υγείασ και πρόνοιασ» του Επιχειρθςιακοφ
Υρογράμματοσ Υεριφζρειασ Λονίων Ριςων 2014-2020 (Ξωδικόσ πρόςκλθςθσ ΛΣΡ46) που
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ–Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ) και
Εκνικοφσ Υόρουσ.
Θ Υράξθ ζχει εγγραφεί ςτο Υρόγραμμα Δθμόςιων Επενδφςεων με κωδικό ΧΑ ΕΥ0221 και κωδικό Υράξθσ ΧΑ
(Ξωδικόσ Ενάρικμου) 2017ΕΥ02210030.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
(α) Ψο Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια, θ εγκατάςταςθ και θ επίδειξθ λειτουργίασ
εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ςχολικϊν μονάδων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ νιςων τθσ Υεριφζρειασ Λονίων
Ριςων που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα IV τθσ παροφςασ.
Πε τθν προμικεια του κατάλλθλου αυτοφ εξοπλιςμοφ επιδιϊκονται: (α) θ ενίςχυςθ τθσ χριςθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ κατά τθ διδακτικι πράξθ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, (β) θ δθμιουργία κετικϊν ςυνκθκϊν
και θ διαςφάλιςθ ίςων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν από όλουσ όςοι
μετζχουν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και (γ) θ ζνταξθ και θ εξοικείωςθ όλων των μακθτϊν ςτο ςυνεχϊσ
εξελιςςόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.
Ψα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): 38000000-5, 42600000-2, 42500000-1, 38500000-0, 33000000-0, 39712200-8, 331900008, 37500000-3, 31710000-6, 34931400-6, 48000000-8.
(β) Θ προμικεια του εξοπλιςμοφ τθσ παροφςασ διαιρείται ςε τζςςερα (4) τμιματα και περιλαμβάνει
ςυνοπτικά:
ΣΜΘΜΑ 1: ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΩΡ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ
ΞΑΛ ΞΑΨΑΧΞΕΩΩΡ (0101) ΚΕΦΠΛΞΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ & ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΕΦΛΣΩ
(0102) ΨΩΘΧ ΑΕΦΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ (0103) εκτιμϊμενθσ αξίασ 133.183,87 € πλζον Φ.Υ.Α. 24%,
ςυςτθμικόσ αρικμόσ (ΕΧΘΔΘΧ): 91135,
ΣΜΘΜΑ 2: ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣΩ ΣΧΘΠΑΨΩΡ (0104) εκτιμϊμενθσ
αξίασ 178.449,19 € πλζον Φ.Υ.Α. 24%, ςυςτθμικόσ αρικμόσ (ΕΧΘΔΘΧ): 91136,
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ΣΜΘΜΑ 3: ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΛΔΩΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΩΡ ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ (0701), ΞΣΠΠΩΨΛΞΘΧ (0702),
ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ (0803) ΞΑΛ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΣΞΣΠΛΑΧ (0805) εκτιμϊμενθσ αξίασ 34.250,00 € πλζον Φ.Υ.Α. 24% ,
ςυςτθμικόσ αρικμόσ (ΕΧΘΔΘΧ): 91140,
ΣΜΘΜΑ 4: ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΛΔΩΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΩΡ ΥΟΣΛΑΦΧΩΡ ΕΠΥΣΦΛΞΣΩ ΡΑΩΨΛΞΣΩ (0901)
ΞΑΛ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΕΠΥΣΦΛΞΣΩ ΡΑΩΨΛΞΣΩ (1001)) εκτιμϊμενθσ αξίασ 251.685,48 € πλζον Φ.Υ.Α. 24%,
ςυςτθμικόσ αρικμόσ (ΕΧΘΔΘΧ): 91141.
Υροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, αλλά για το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν και
ποςοτιτων κάκε τμιματοσ. Υροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων ειδϊν και ποςοτιτων κάκε τμιματοσ,
κακϊσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ
Θ προμικεια του εξοπλιςμοφ αφορά ςτθν κάλυψθ του ελάχιςτου αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθν ομαλι
λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων
ϊςτε να μπορζςουν να ανταπεξζλκουν ςτισ τεχνολογικά εξελιςςόμενεσ απαιτιςεισ μόρφωςθσ και
κατάρτιςθσ που επιτάςςει θ ςφγχρονθ εποχι. Σ αιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ προζκυψε φςτερα από καταγραφι
αναγκϊν που πραγματοποιικθκε από τθν Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Λονίων Ριςων. Ειδικότερα, με τθν
υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου κα πραγματοποιθκεί θ κάτωκι προμικεια εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ςε
μονάδεσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων.
Σ ανάδοχοσ κα αναλάβει να προμθκεφςει και να παραδϊςει τον παραπάνω εξοπλιςμό ςε πλιρθ λειτουργία
ςτισ προαναφερκείςεσ ςχολικζσ μονάδεσ με βάςθ τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. Εάν κατά
τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ υπάρξει μεταβολι τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ (ςυγχϊνευςθ,
αναςτολι λειτουργίασ, κατάργθςθ κλπ.) κάποιων εκ των ςχολικϊν μονάδων προοριςμοφ του εξοπλιςμοφ,
τότε θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ προσ αντικατάςταςθ.
Ψα οριςτικά ςθμεία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ και θ οριςτικόσ και αναλυτικόσ πίνακασ των
ςχολικϊν μονάδων παράδοςθσ των ειδϊν του εξοπλιςμοφ κα δοκοφν ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ ενδζχεται να υπάρξουν μεταβολζσ και κατά ςυνζπεια ςχετικι διαφοροποίθςθ ςτον
αρικμό των ςχολικϊν μονάδων, ςτα όρια που προβλζπονται.
Γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που κα υποβλθκοφν μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
και για το ςφνολο των ειδϊν του εξοπλιςμοφ. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ όςεσ
προςφορζσ υποβλθκοφν για μζροσ των ηθτοφμενων ειδϊν, κακϊσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Υροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων
του διαγωνιςμοφ οργάνου.
(β) Ψο ζργο διαιρείται ςε τζςςερα (4) Ψμιματα (Lot). Σ προχπολογιςμόσ ανά τμιμα ζχει ωσ εξισ:
Ψμιμα 1: 133.183,87 € προ ΦΥΑ (165.148,00 € με ΦΥΑ)
Ψμιμα 2: 178.449,19 € προ ΦΥΑ (221.277,00 € με ΦΥΑ)
Ψμιμα 3: 34.250,00 € προ ΦΥΑ (42.470,00 € με ΦΥΑ)
Ψμιμα 4: 251.685,48 € προ ΦΥΑ (312.090,00 € με ΦΥΑ)
(γ) Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να
προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό
ςτα εκατό και ωσ εξισ:


τθ μερικι αφαίρεςθ φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου ζωσ 15% ςφμφωνα με το άρκρο 104
παράγραφοσ 1 του Ρ. 4412/2016, πριν τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ, με αντίςτοιχθ μείωςθ του
ςυμβατικοφ τιμιματοσ
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τθν αφξθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου ζωσ 15% που δεν κα υπερβαίνει ακροιςτικά το
ςυνολικό προχπολογιςμό ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 104 του Ρ. 4412/2016, πριν
τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ, με αντίςτοιχθ αφξθςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.

Για τθν ανωτζρω αυξομείωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, και κατ’ αντιςτοιχία του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,
λαμβάνεται υπόψθ θ Σικονομικι Υροςφορά του υποψθφίου αναδόχου. Για κατακφρωςθ μζρουσ του
φυςικοφ αντικειμζνου κάτω του ανωτζρου ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον ανάδοχο.
(δ) Θ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου είναι πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί ανά τμιμα με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τθσ τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, από τθν
κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και
ιδίωσ τισ διατάξεισ (θ αναφορά τθσ παροφςασ ςε νομοκετιματα νοείται ότι γίνεται προσ ρφκμιςθ ηθτθμάτων
που δεν ρυκμίηονται κατά τρόπο ολοκλθρωμζνο από τθν ίδια τθ διακιρυξθ):
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
5. τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
9. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν
10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
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12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
15. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
16. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
17. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
18. Ψθν υπ’ αρικμ. 3/2018 γνωμοδότθςθ του Δϋ τμιματοσ του Ρ.Χ.Ξ.
19. Ψου Υ.Δ. 18/2018 «Σργανιςμόσ του Ωπουργείου Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων» (ΦΕΞ 31/Α/23-022018).
20. Ψο Υ.Δ. 81/2019 (ΦΕΞ 119/Α/8-7-2019) «Πετονομαςία του Ωπουργείου Υαιδείασ Ζρευνασ και
Κρθςκευμάτων ςε Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων».
21. Ψο Υ.Δ. 83/2019, ΦΕΞ 121/τΑ/2019, «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Ξυβζρνθςθσ, Ωπουργϊν,
Αναπλθρωτϊν Ωπουργϊν και Ωφυπουργϊν»
22. Ψο Υ.Δ. 84/2019, ΦΕΞ 123/τΑ/2019, «Χφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν
Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Ψομζων Ωπουργείων»
23. Ψθν υπ’ αρικ. πρωτ.1614/Ω1/8-1-2020 (ΦΕΞ 8/τΒ/10-01-2020) Ωπουργικισ απόφαςθ περί
Πεταβίβαςθσ δικαιϊματοσ υπογραφισ «Πε εντολι Ωπουργοφ»,…
24. Ψου Εκτελεςτικοφ Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Λανουαρίου 2016 για τθν
κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υρομικειασ.
25. Ψου υπϋ αρικμ. πρωτ. 3828/06-09-2016 ζγγραφου τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Χυμβάςεων για τθν «Εφαρμογι Εκτελεςτικοφ Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ
Λανουαρίου 2016 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου Εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ.
26. Ψθσ υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΩΚΩ1020/2016 (ΦΕΞ 3521/Β/1-11-2016) Ωπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα
«Ψροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρ. 81986/ΕΩΚΩ712/31-7-2015 (ΦΕΞ 1822/Β/24-8-2015)
Ωπουργικισ Απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΧΥΑ
2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΧΥΑ
2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ”, όπωσ ιςχφει.
27. Ψθσ πρόςκλθςθσ με αρ. πρωτ. οικ. 815/10.03.2017 (Ξωδ.ION46) για τθν υποβολι προτάςεων ςτο
Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Λονίων Ριςων 2014 - 2020»,όπωσ ιςχφει.
28. Ψθσ υπ’ αρ. πρωτ. 1347/28.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΒΨΑ7ΟΕ-ΣΞΩ) Απόφαςθσ 1θσ τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ
«Αναβάκμιςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ςχολικϊν μονάδων Υ.Λ.Ρ. προςχολικισ, α'κμιασ & βϋκμιασ
εκπαίδευςθσ.» με Ξωδικό ΣΥΧ 5007785 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Λόνια Ρθςιά 2014-2020».
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29. Ψθσ υπ’ αρ. Φ 478.6/113/88746/A2/03.06.2019 (ΑΔΑ: 6Φ794653ΥΧ-ΟΨΧ ΑΔΑΠ: 19DIAB000004660
2019-06-04) απόφαςθσ με κζμα: Υρόςκλθςθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Χχεδίου Διακιρυξθσ του
Ανοικτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Υρομικεια εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ
μονάδων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ Λονίων Ριςων»»
30. Ψθσ υπ’ αρ. πρωτ. 370/25.02.2020 προζγκριςθσ δθμοπράτθςθσ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ
Υεριφζρειασ Λονίων Ριςων.
31. Ψων με αρ. πρωτ. Φ 478.6/277/197387/Α2/16-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ0Λ46ΠΨΟΘ-ΦΠΩ) και Φ
478.6/11/7279/Α2/20-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ4546ΠΨΟΘ-Φ7) αποφάςεων τθσ Ωπουργοφ Υαιδείασ και
Κρθςκευμάτων με κζμα: «Ζγκριςθ-επικαιροποίθςθ προδιαγραφϊν ειδϊν εργαςτθριακοφ
εξοπλιςμοφ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ».
32. Ψθσ υπ’ αρ. πρωτ. Φ 478.6/73/43572/A2/6-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΧΩ46ΠΨΟΘ-ΠΨ8) Απόφαςθσ τθσ
Ω.ΥΑΛ.Κ. με τθν οποία προκθρφςςεται ο παρϊν διαγωνιςμόσ και εγκρίνεται το τεφχοσ διακιρυξθσ.
των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά
παραπάνω.

1.5 Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
α

Α. Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 22 /05/2020, θμζρα Υαραςκευι και ϊρα
Ελλάδοσ 15:00.
Σόποσ υποβολισ προςφορϊν: Θ Διαδικτυακι πφλθ του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. www.promitheus.gov.gr
Β. Θ προκεςμία για τθν υποβολι/προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι των προβλεπόμενων ςτοιχείων των
θ
προςφορϊν λιγει τθν 27 /05/2020, θμζρα Ψετάρτθ και ϊρα Ελλάδοσ 15:00.
Σόποσ υποβολισ ςτοιχείων προςφορϊν ςε ζντυπθ μορφι: Ξεντρικό Υρωτόκολλο τθσ Ξ.Ω. του Ω.ΥΑΛ.Κ.
(Ανδρζα Υαπανδρζου 37, 15180 Παροφςι, γραφείο 0103).
Γ. Θ διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ., μζςω τθσ
θ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 28 /05/2020, θμζρα Υζμπτθ και
ϊρα 12:30 μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και
διαδικαςιϊν και ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
ζχει αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα τθν Ψετάρτθ 15 Απριλίου 2020 ςτθν Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για δθμοςίευςθ.
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ μαηί με τα ςυνθμμζνα
Υαραρτιματα τθσ τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ καταχωρικθκε ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό
Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ξ.Θ.Π.ΔΘ.Χ.) και θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα
του Υρογράμματοσ ΔΛΑΩΓΕΛΑ (https://et.diavgeia.gov.gr/) ςτισ 21/04/2020.
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Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ μαηί με τα ςυνθμμζνα Υαραρτιματα τθσ καταχωρικθκε
επίςθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.: http://www.promitheus.gov.gr, και αναρτικθκε ςτθ επίςθμθ
ιςτοςελίδα του Ω.ΥΑΛ.Κ., https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
(α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του Ρ.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
(β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
(γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα:
Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα:
I.
θ προκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ
II.
θ με αρικ. πρωτ. Φ.478.6/76/45048/Α2/10-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΥ546ΠΨΟΘ-2ΑΞ) περίλθψθ τθσ
διακιρυξθσ
III.
το παρόν τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ με τα Υαραρτιματα τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
IV.
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+
V.
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
VI.
το ςχζδιο ςφμβαςθσ με τα Υαραρτιματά τθσ.
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ
του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ., μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα πζντε (15)
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω
τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. και απαντϊνται αντίςτοιχα θλεκτρονικά
μζςω τθσ ίδιασ Διαδικτυακισ πφλθσ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που
διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και
απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο.
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα
ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Σι παραπάνω πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ κα δοκοφν ςυγκεντρωτικά και ταυτόχρονα ςε όλουσ τουσ
ενδιαφερόμενουσ ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ
υποβολισ των προςφορϊν.
Ξανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Πετά τθν κατάκεςθ και τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν καμία διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ
όρου τθσ διακιρυξθσ ι των προςφορϊν, κακϊσ και υποβολι εγγράφων δεν γίνεται δεκτι, πλθν των
διευκρινίςεων που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
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(α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
(β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ψυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ρ.1497/1984 (ΦΕΞ 188/Α/27-11-1984).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΩΥ.Ε., είτε από
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υολ.Δ. και 53 του Ξϊδικα
περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια
υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ¨Apostile¨ ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του Ξϊδικα περί
Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν
να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Υιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ κ.λ.π. που αφοροφν τθν τεχνικι προςφορά υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι ι ςτθν
αγγλικι γλϊςςα.
Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Σι εγγυιςεισ (εγγυθτικζσ επιςτολζσ) των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
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Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
(α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
(β) τον εκδότθ,
(γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δθλαδι «Ωπουργείο Υαιδείασ, Ζρευνασ και
Κρθςκευμάτων/Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ξτθριακισ και Ωλικοτεχνικισ Ωποδομισ»,
(δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
(ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
(ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
(η) τουσ όρουσ ότι: (αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και (ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
(θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ (αρικμόσ και τίτλοσ) και τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ,
(κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
(ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται,
(ια) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ
εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, που κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ εγγφθςθσ.
(ιβ) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Σι εγγυιςεισ κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα
υποδείγματα του Παραρτιματοσ V τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα:
(α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
(β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.),
(γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςφμφωνα με το εδάφιο γϋ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 25 του Ρ. 4412/2016, κακϊσ και
(δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ (γ) τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.

Χελίδα 14

20PROC006602590 2020-04-22
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Γ: ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 03/2020

Σι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ (κριτιρια επαγγελματικισ
ικανότθτασ και οικονομικισ/χρθματοοικονομικισ επάρκειασ) κατά τα παρακάτω οριηόμενα ςτισ
παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςασ.
2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα, ςτθ περίπτωςθ κατά τθν οποία κα ανακθρυχκεί ωσ ανάδοχοσ
ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία, να ηθτιςει από αυτιν να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, ςτο
μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, και θ ζνωςθ/κοινοπραξία υποχρεοφται να το πράξει.
3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ των
ενϊςεων δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν ίδια τιμι. Εάν
θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει, κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν
να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Ψα
υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ ο
οποίοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των τευχϊν. Θ αντικατάςταςθ αξιολογείται, με τθν υποβολι ςχετικϊν
δικαιολογθτικϊν, από τθν Επιτροπι και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
4. Επιςθμαίνεται ότι κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει, είτε
αυτοτελϊσ, είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ, είτε κακ’ οιονδιποτε άλλο τρόπο, ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ προςφοράσ
άλλωσ απορρίπτονται όλεσ οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει.
5. Ψο αντικείμενο τθσ παροφςασ περιλαμβάνει τζςςερα (4) διακριτά τμιματα εξοπλιςμοφ με διακριτό
προχπολογιςμό (βλ. άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ). Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα
ι περιςςότερα τμιματα, αλλά για το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν και ποςοτιτων κάκε τμιματοσ.
Προςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων ειδϊν και ποςοτιτων κάκε τμιματοσ, κακϊσ και εναλλακτικζσ
προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγφθςθ (εγγυθτικι επιςτολι) ςυμμετοχισ, ποςοφ
ίςου με το 2% του προχπολογιςμοφ κάκε τμιματοσ του ζργου προ ΦΥΑ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ
πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ των προςφορϊν
(άρκρο 72 του Ρ. 4412/2016).
Χυγκεκριμζνα, το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ για κάκε τμιμα του ζργου είναι:
 Για το Σμιμα 1: 2.663,68 €


Για το Σμιμα 2: 3.568,99 €



Για το Σμιμα 3:



Για το Σμιμα 4: 5.033,71 €

685,00 €

Ψο ανωτζρω αναφερόμενο ποςό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ μπορεί να καλφπτεται είτε με μία είτε με το
άκροιςμα περιςςοτζρων εγγυιςεων ςυμμετοχισ.
Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να εκδίδεται υπζρ όλων των
μελϊν τθσ, τα οποία πρζπει να κατονομάηονται, και να περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει
τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
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Σ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30)
θμζρεσ από το χρόνο λιξθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν των ςυμμετεχόντων, όπωσ αναφζρεται ςτθ
παράγραφο 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ
λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ
τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
(α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
(β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ
επ’ αυτϊν, και
(γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από τθ Διαχειριςτικι Αρχι.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ που ο προςφζρων: (i) αποςφρει τθν προςφορά
του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, (ii) παρζχει ψευδι ςτοιχεία/πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ
2.2.3 ζωσ 2.2.8, (iii) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά, (iv) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
(α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
(β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του Χυμβουλίου
τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το Ρ.
2803/2000 (ΦΕΞ 48/Α/3-03-2000),
(δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια
ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
(ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ
26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L
309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ρ. 3691/2008 (ΦΕΞ
166/Α/5-08-2008),
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(ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ρ. 4198/2013 (ΦΕΞ 215/Α/11-10-2013).
Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (I.K.E.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Από τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό αποκλείεται
περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι:

οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, ςτθ

(α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ
ι τθν εκνικι νομοκεςία, ι/και
(β) μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλλθλα μζςα, ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ
του, όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
(γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ
φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2)
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
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2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α' του Ρ. 4412/2016.
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) εάν υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ρ. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του Ρ.
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, εάν ζχει
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι εάν δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του Ρ. 4412/2016,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ
2.2.3.4. Αποκλείεται από τον παρόντα διαγωνιςμό υποψιφιοσ εφόςον ο ίδιοσ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ
προςϊπων, ζςτω και ζνασ ςυμμετζχων ςτθν ζνωςθ υποψιφιοσ ςυνιςτά εξωχϊρια εταιρεία κατά τα
οριηόμενα ςτθν περ. α’ τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του N. 3310/2005, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 4 του
άρκρου 4 του N. 3414/2005.
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2.2.3.5. Σ προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Υροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ρ.
4412/2016.
2.2.3.8. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του Ρ. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για
κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για ζναν
μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το διαγωνιςμό.
2.2.3.9. Σι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ , κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ , που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ , το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Αϋτου ν.4412/2016. Θ
ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά
τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κ’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του νόμου 4412/16, κατά τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ.
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για
κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για ζναν
μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το διαγωνιςμό.
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Σι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Σι
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του
N. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
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Επίςθσ:
α1) Σι παραγωγοί ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΘΘΕ) απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι
ςτο Εκνικό Πθτρϊο Υαραγωγϊν (Ε.Π.ΥΑ), ςφμφωνα με τθν Ω.Α. οικ. 181504/2016 (ΦΕΞ 2454Β).
α2) Σι διανομείσ υποχρεοφνται να διακινοφν προϊόντα ΘΘΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρθμζνοι
ςτο Πθτρϊο Υαραγωγϊν του άρκρου 17 τθσ υπ. αρικ. Θ.Υ. 23615/651/Ε.103 ΞΩΑ (ΦΕΞ 1184 Β/2014).
β1) Σι παραγωγοί ςυςκευαςιϊν, οι παραγωγοί ι διαχειριςτζσ άλλων προϊόντων, απαιτείται να ζχουν
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το άρκρο 4Β του Ρ. 2939/01 όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
β2) Σι διακινθτζσ ςυςκευαςμζνων προϊόντων υποχρεοφνται να μθν διακινοφν προϊόντα των οποίων οι
παραγωγοί δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το άρκρο 4Β του Ρ. 2939/01 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ (ι εφόςον πρόκειται για ζνωςθ/κοινοπραξία ζνα τουλάχιςτον
μζλοσ αυτισ) κα πρζπει να ζχουν ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν (2017, 2018,
2019), πριν το ζτοσ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, μεγαλφτερο από το 20% του προχπολογιςμοφ του
υπό ανάκεςθ τμιματοσ ςτο οποίο ςυμμετζχουν (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ).
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ θ παραπάνω απαιτοφμενθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι
επάρκεια μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ.
Θ ανωτζρω προχπόκεςθ αφορά κάκε τμιμα ξεχωριςτά και οι προςφζροντεσ οφείλουν να αποδείξουν τθ
ςυνδρομι τθσ για κάκε τμιμα ςτο οποίο ςυμμετζχουν ςτα πλαίςια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμμετζχει ςε περιςςότερα του ενόσ Σμιματα (Lot) τα
ςτοιχεία τθσ χρθματοοικονομικισ του ικανότθτασ κα πρζπει να καλφπτουν ακροιςτικά το ςφνολο του
προχπολογιςμοφ όλων των Σμθμάτων (Lot) που ςυμμετζχει.
τθν περίπτωςθ μθ κάλυψθσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ακροιςτικά των τμθμάτων ςτα οποία τυχόν
ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ από τα ςτοιχεία χρθματοοικονομικισ επάρκειάσ του, τότε αποκλείεται για το
ςφνολο τθσ προςφοράσ του.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι
οικονομικοί φορείσ (ι εφόςον πρόκειται για ζνωςθ/κοινοπραξία ζνα τουλάχιςτον μζλοσ αυτισ) πρζπει να
ζχουν προβεί ςε εμπρόκεςμθ και προςικουςα ολοκλιρωςθ ανάλογων ζργων προμικειασ εξοπλιςμοφ ι
αγακϊν εντόσ των τελευταίων τεςςάρων (4) ςυν του τρζχοντοσ πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ ετϊν.
Ωσ ανάλογο ζργο προμικειασ αγακϊν ι εξοπλιςμοφ νοείται το ζργο που πλθροί ςωρευτικά τουσ παρακάτω
όρουσ, δθλαδι:
(α) ζχει ωσ αντικείμενο τθν προμικεια εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ι λογιςμικϊν,
(β) ζχει προχπολογιςμό που κατ’ ελάχιςτον ανζρχεται ςτο 20% του προχπολογιςμοφ (χωρίσ ΦΥΑ) του κάκε,
υπό ανάκεςθ, τμιματοσ, και
(γ) ζχει υλοποιθκεί εντόσ των τελευταίων τεςςάρων (4) ςυν του τρζχοντοσ ετϊν πριν από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του παρόντοσ διαγωνιςμοφ (2016 ζωσ ςιμερα). Ωσ θμερομθνία
υλοποίθςθσ νοείται θ θμερομθνία που αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό ι ςτθ βεβαίωςθ παραλαβισ του.
Για τθν ςωρευτικι πλιρωςθ των ανωτζρω, ο υποψιφιοσ μπορεί να επικαλεςτεί ςτθν προςφορά του από
ζνα ζωσ και τρία ανάλογα ζργα.
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Οι ανωτζρω προχποκζςεισ αφοροφν κάκε τμιμα ξεχωριςτά και οι προςφζροντεσ οφείλουν να
αποδείξουν τθ ςυνδρομι τθσ για κάκε τμιμα ςτο οποίο ςυμμετζχουν ςτα πλαίςια του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ.
τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμμετζχει ςε περιςςότερα του ενόσ Σμιματα (Lot) τα
ςτοιχεία τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ του ικανότθτασ κα πρζπει να καλφπτουν ακροιςτικά το ςφνολο
του προχπολογιςμοφ όλων των Σμθμάτων (Lot) που ςυμμετζχει.
τθν περίπτωςθ μθ κάλυψθσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ακροιςτικά των τμθμάτων ςτα οποία τυχόν
ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ, τότε αποκλείεται για το ςφνολο τθσ προςφοράσ του.

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να εφαρμόηουν μζτρα
για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν όςον αφορά τθν προμικεια του υπό
ανάκεςθ εξοπλιςμοφ και τθν παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ αυτοφ.
Για τθν πλιρωςθ του παρόντοσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν ISO 9001 και ISO 14001 ι
ιςοδυνάμων, κακϊσ και τυχόν άλλων επαγγελματικϊν πιςτοποιιςεων ποιότθτασ και διοικθτικϊν μζτρων
που λαμβάνουν.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν
τουσ με αυτοφσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ

Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: (α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και (β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςασ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του Ρ. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του
Ρ. 1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ 2 του
Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ του Υαραρτιματοσ 1 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7.
Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
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προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το ΕΕΕ υποβάλλεται ξεχωριςτά για κάκε τμιμα του ζργου.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα

Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ρ. 4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ).
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Σα κατωτζρω ηθτοφμενα ςτοιχεία των παραγράφων Β.1 ζωσ Β.4 και Β.6 ζωσ Β.9 κατατίκεται μόνο από τον
«προςωρινό ανάδοχο» ςτο ςτάδιο υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Σα ηθτοφμενα ςτοιχεία τθσ
παραγράφου Β5 υποβάλλονται με τθν τεχνικι προςφορά.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:

1



οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν1. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Υρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
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Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι
ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Επιπλζον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να
καταβάλλει ειςφορζσ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο
(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Χε περίπτωςθ που δεν είναι
δυνατι θ ζκδοςθ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ κα προςκομίηεται ζνορκθ βεβαίωςθ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 80 παρ.2 του Ρ. 4412/2016.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο
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να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του
κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία
το πολφ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το
οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ
τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Χε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από
αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν
και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία
Γενικι Χυνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά
τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
Υεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των
Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ρ. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του Ρ. 4412/2016, με το οποίο
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν περίπτωςθ που
χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Ειδικότερα για τθν εκπλιρωςθ των α1, α2, β1 και β2 του άρκρου 2.2.4, προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ
όπου αναγράφουν τουσ αρικμοφσ ΕΠΥΑ των υπόχρεων (παρ. 1 του άρκρου 130 του Ρ.4412/16 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει).
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 2 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.

2

Υρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν.
4605/2019.
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) προθγουμζνων
του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικϊν χριςεων, για τισ οποίεσ ζχουν δθμοςιευτεί ιςολογιςμοί. Χτισ
περιπτϊςεισ που παρίςταται ςχετικι εκ του νόμου υποχρζωςθ προσ δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν,
προςκομίηονται τα ΦΕΞ δθμοςίευςθσ αυτϊν. Για ςτοιχεία μετά τθν 1θ/1/2015, θ ςχετικι υποχρζωςθ
δθμοςίευςθσ αντικακίςταται με υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΠΘ. Χτθν περίπτωςθ
που ο υποψιφιοσ δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, υπεφκυνθ διλωςθ περί του φψουσ του
ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων χριςεων με αιτιολόγθςθ τθσ
απαλλαγισ του από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν (π.χ. μνεία νομικισ διάταξθσ κλπ).
Εάν θ επιχείρθςθ του υποψιφιου λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τθν
ηθτοφμενθ προμικεια, για χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν,
υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάςτθμα αυτό μαηί με υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν για όςεσ
διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται.
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά,
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο
κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
(α) Υεριγραφι του ανάλογου ζργου προμικειασ αγακϊν, που υλοποίθςε ο υποψιφιοσ εντόσ τθσ
τελευταίασ τετραετίασ πριν από το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ςε επικυμθτι ζκταςθ όχι
μεγαλφτερθ τθσ μιασ ςελίδασ) με ςυμπλιρωςθ του κάτωκι πίνακα:

α/α

Φορζασ
Τλοποίθςθσ

Ανακζτουςα
Αρχι /
Παραλιπτθσ

Σίτλοσ –
Αντικείμενο
Ζργου

Διάρκεια
Εκτζλεςθσ
Ζργου
(από μμ/εε
ζωσ μμ/εε)

υνολικι
Αξία (προ
ΦΠΑ ςε €)

% υμμετοχισ
ςε περίπτωςθ
ζνωςθσ ι
κοινοπραξίασ

Θμερομθνία
υλοποίθςθσ
του Ζργου

Προςκομιςκζν
Αποδεικτικό
τοιχείο
(είδοσ & θμ/νία
ζκδοςθσ)

(β) Σι παραδόςεισ αποδεικνφονται εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ με πιςτοποιθτικά ι
βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι ι με τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ, εάν δε ο
αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατόν με απλι
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα.
Βάςει του άρκρου 1 του Ρ. 4250/2014, και εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ εν λόγω διάταξθσ, ςτθν
περίπτωςθ των εγγράφων που εκδόκθκαν από υπθρεςίεσ ι φορείσ του δθμόςιου τομζα γίνονται αποδεκτά
τα ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ. Σμοίωσ γίνονται
αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από
δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν
κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου τομζα. Σμοίωσ, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ από εκνικά πρότυπα που αποτελοφν μεταφορά ευρωπαϊκϊν προτφπων, από διεκνι
πρότυπα που ζχουν κεςπιςκεί από ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ τυποποίθςθσ ι - όταν αυτά δεν υπάρχουν -
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από εκνικά πρότυπα, από εκνικζσ τεχνικζσ εγκρίςεισ κατά ISO9001:2008 και πιςτοποιθτικό για τθν
περιβαλλοντικι διαχείριςθ ISO14001:2004 ι «ιςοδφναμα» ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ρ.4412/2016, που
να είναι ςε ιςχφ τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ ο Διαγωνιηόμενοσ κα
αποκλείεται από τον διαγωνιςμό.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΠΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του . Χτισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ,
εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Σι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν
του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του
Υροςαρτιματοσ Αϋ του Ρ. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ρ. 4412/2016.
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Β.9. Χτθν περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορζασ ζχουν επικαλεςτεί ότι επικυμοφν να ςτθριχκοφν ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8, τότε κα πρζπει να αποδεικνφεται ςτθν
ανακζτουςα αρχι ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με
τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν. Θ απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου
δανείηοντοσ φορζα κατά τα ανωτζρω γίνεται με τθν προςκόμιςθ κάκε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:
(α) Για τθν δάνεια επαγγελματικι εμπειρία:
(i) ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ του τρίτου φορζα, που κα απευκφνεται προσ τθν ανακζτουςα αρχι, με τθν
οποία κα αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ να ςυνάπτεται ζγγραφθ ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για τθν υλοποίθςθ
του Ζργου με τον διαγωνιηόμενο, πριν τθν τελικι κατακφρωςθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, για τθν
προμικεια των αγακϊν, ι
(ii) ζγγραφθ ςυμφωνία ςυνεργαςία με τον διαγωνιηόμενο, διάρκειασ τουλάχιςτον ίςθσ με το προβλεπόμενο
χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ του Ζργου, ι
(iii) τα κατά περίπτωςθ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται, από τα οποία αποδεικνφεται θ
φπαρξθ τθσ επαγγελματικισ επάρκειασ και τεχνικισ ικανότθτασ του τρίτου φορζα.
(β) Για τθν δάνεια οικονομικι επάρκεια:

(i) ζγγραφθ δζςμευςθ του τρίτου φορζα, απευκυνόμενθσ προσ τθν ανακζτουςα αρχι, με τθν οποία κα
αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ παροχισ των απαραίτθτων οικονομικϊν πόρων ςτον υποψιφιο ςε περίπτωςθ
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ι
(ii) ζγγραφθ ςυμφωνία με τον διαγωνιηόμενο από τθν οποία κα αποδεικνφεται ότι ο δανείηων φορζασ
δεςμεφεται να κζςει ςτθ διάκεςθ του υποψθφίου τθν επικλθκείςα από αυτόν οικονομικι επάρκεια κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ι
(iii) τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά από τα οποία προκφπτει θ φπαρξθ τθσ οικονομικισ επάρκειασ του τρίτου
φορζα.
Χε κάκε περίπτωςθ, απαιτείται θ προςκόμιςθ των εγγράφων ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςισ του τρίτου
φορζα, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, από τα οποία να προκφπτει θ
νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία του, κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν τον παραπάνω με τθν
υπογραφι τουσ.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι ανά τμιμα θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1.3 και τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο
Παράρτθμα III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των ειδϊν τθσ
προμικειασ, ανά τμιμα χωρίσ να επιτρζπονται ι/και να γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι/και
προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ των ηθτοφμενων αγακϊν.
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Σι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, αλλά για το ςφνολο των
ηθτοφμενων ειδϊν και ποςοτιτων κάκε τμιματοσ. Υροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων ειδϊν και
ποςοτιτων κάκε τμιματοσ, κακϊσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215
«Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» (ΦΕΞ Β' 1924/2.6.2017) .
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Ω.Α.
56902/215 “Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr ) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Ω.Α..
2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ρ. 4412/2016, ςτθν παρ. 3 του άρκρου 6 του Ρ. 4155/2013 και το άρκρο 6 τθσ
ΩΑ Υ1-2390/2013.
Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ., θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ/Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα.
Ωσ υποφάκελοσ νοείται κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ρ.
4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ οι ςχετικζσ με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Δεδομζνου ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν αποτυπϊνονται ςτο ςφνολό τουσ ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να υποβάλουν ςυμπλθρωμζνα
κατάλλθλα και ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, τα οποία ζχουν αναρτθκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο περιβάλλον του ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ, ωσ ακολοφκωσ:
 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΘ.
 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω προαναφερκζντεσ (υπο)φακζλουσ μζςω
του Χυςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον Ρ. 4250/2014. Ψζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί
από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ
Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα
οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το Ν.
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Α) Περιεχόμενο δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ:
Ψα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα:
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(α) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ. 4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται, κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ, και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.
(β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του Ρ. 4412/2016. Ψο εν λόγω πρότυπο το οποίο αποτελείται από ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ
ςυνζπειεσ του Ρ. 1599/1986 (ΦΕΞ 75/Α/11-06-1986), υποβάλλεται ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι οι εν
λόγω οικονομικοί φορείσ: (i) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθ παράγραφο
2.2.3 τθσ παροφςασ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, (ii)
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και
2.2.7 τθσ παροφςασ και (iii) τθροφν τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και κριτιρια που ζχουν κακοριςτεί ςτθ
παροφςα.
Ψο αντίςτοιχο πρότυπο Ε.Ε.Ε.Χ. που είναι προςαρμοςμζνο κατάλλθλα από τθν ανακζτουςα αρχι για τον
παρόντα διαγωνιςμό ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τα κριτιρια τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ζχει
αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου xml και pdf, ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. μαηί με τα
υπόλοιπα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ. Ψο Ε.Ε.Ε.Χ. εξάγεται, από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ
φορείσ, από το περιβάλλον του ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ, αποκθκεφεται και ςυμπλθρϊνεται κατάλλθλα
(αφοφ επιλεγεί από το ςχετικό menu το: ϋϋΔθμιουργία απάντθςθσϋϋ). Χτθ ςυνζχεια, αφοφ υπογραφεί
ψθφιακά, υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. από τθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ: https://espdint.eprocurement.gov.gr/
H υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του
κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ
άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό
εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Υλθροφορίεσ και ςχετικζσ οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςι του ΕΕΕΧ μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. ι ςτθν ιςτοςελίδα www.eaadhsy.gr τθσ
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων.
Τταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του Ρ.
4412/2016, το Ε.Ε.Ε.Χ. περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φορείσ αυτοφσ. Ψο Ε.Ε.Ε.Χ.
αποτελείται από επίςθμθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ότι ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ δεν ιςχφει
και/ι ότι πλθροφται το ςχετικό κριτιριο επιλογισ και παρζχει τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ, όπωσ
απαιτείται από τθν ανακζτουςα αρχι. Ψο Ε.Ε.Ε.Χ. προςδιορίηει τθ δθμόςια αρχι ι το τρίτο μζροσ που είναι
υπεφκυνο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν και περιλαμβάνει επίςθμθ διλωςθ ότι ο
οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ, εφόςον του ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει τα εν
λόγω δικαιολογθτικά.
Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Χ. για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
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Επιςθμαίνεται ότι, ςτθ περίπτωςθ προςφοράσ (ςυμμετοχισ) ςε περιςςότερα του ενόσ τμιματα, οι
υποψιφιοι υποβάλλουν με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ξεχωριςτό ΕΕΕ, για κάκε τμιμα του ζργου
ςτο οποίο ςυμμετζχουν.
IΙ. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ γενικζσ προδιαγραφζσ και τισ προδιαγραφζσ
των ειδϊν που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι και αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ
με τθ μορφι ΥΛΡΑΞΩΡ ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ. Θ τεχνικι προςφορά περιλαμβάνει επίςθσ και τα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Παράρτθμα ΙΙΙ.
Α) Σρόποσ υποβολισ :
Θ τεχνικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά
Χυμμετοχισ/Ψεχνικι Υροςφορά».
Θ τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον υποψιφιο. Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ
αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο
υποψιφιοσ καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο υποψιφιοσ επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
Β) Περιεχόμενο τεχνικισ προςφοράσ:
Θ τεχνικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα:
I.

Αναλυτικι και ςαφι παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ με τθν οποία οι οικονομικοί φορείσ κα
εκτελζςουν το Ζργο ςε όλεσ του τισ πτυχζσ ςτθν οποία κα ζχει ςυμπεριλθφκεί και οποιοδιποτε
επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν προςφορά τουσ και απαντά ςτισ επιμζρουσ
απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςφμφωνα με τουσ Υίνακεσ Χυμμόρφωςθσ.

II.

Ψεκμθριωτικό υλικό για τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κτλ).
Υριν και μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, κατ’ αρχιν, δεν επιτρζπεται θ αλλαγι τθσ επιχειρθματικισ
μονάδασ που δθλϊκθκε με τθν προςφορά και με βάςθ τθν οποία ζγινε θ κατακφρωςθ. Ξατ’
εξαίρεςθ, πριν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να εγκρικεί θ ανωτζρω αλλαγι μόνο λόγω
ανωτζρασ βίασ ι διακοπισ λειτουργίασ του δθλωκζντοσ εργοςταςίου για οποιονδιποτε λόγο, ενϊ
μετά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να εγκρικεί θ ανωτζρω αλλαγι μετά από αιτιολογθμζνο
αίτθμα του προμθκευτι. Χε κάκε περίπτωςθ, απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά
από γνϊμθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.

III.

Ψουσ ΥΛΡΑΞΕΧ ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ ςυμπλθρωμζνουσ κατάλλθλα και ςφμφωνα
με τισ κάτωκι οδθγίεσ (τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των Υινάκων
Χυμμόρφωςθσ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται):
Χτθ Χτιλθ «ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΥΑΛΨΘΧΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΡΑΛ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει
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υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα
με τθν παροφςα διακιρυξθ. Υροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Χτθ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΡΑΛ/ΣΧΛ εάν θ
αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Υροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που
δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Υροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι
επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν
υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί
ελάχιςτθ).
Χτθ ςτιλθ «ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Υαράρτθμα τθσ τεχνικισ
προςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Ψεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν ι
αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και
λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ
του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Υινάκων Χυμμόρφωςθσ. Χτθν αρχι του
Υαραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι
κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Ψεχνικό Φυλλάδιο 3, Χελ. 4 Υαράγραφοσ 4 κλπ.). Αντίςτοιχα
ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κλπ. κα
υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ
αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Υίνακα Χυμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ
προδιαγραφι (π.χ. Υροδ. 4.18).

Επιςθμαίνεται ότι όλα όςα ςυνοδεφουν τθν τεχνικι προςφορά και επιςυνάπτονται ωσ παραπομπζσ
τεκμθρίωςθσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ (προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια, διαφθμιςτικά ι τεχνικά ζντυπα,
εγχειρίδια χριςθσ κ.λπ.) μποροφν να προςκομιςκοφν ωσ απλά αντίγραφα. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα
πιςτοποιθτικά/δθλϊςεισ/βεβαιϊςεισ (ISO, CE, Energy Star, TUV Energy Efficiency, EPEAT κ.λπ.) τα οποία
πρζπει να είναι επιςυναπτόμενα ωσ επικυρωμζνα αντίγραφα.
Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ
των τεχνικϊν προςφορϊν.
Χε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτουσ
Υίνακεσ Χυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.
Γ) Προςκόμιςθ-Διευκρινίςεισ:
Ψα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου προςκομίηονται κατά
περίπτωςθ από αυτόν ςε ζντυπθ μορφι, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ (απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν
ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν
ψθφιακι του υπογραφι π.χ. πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. Σα
φζροντα ψθφιακι υπογραφι δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι). Τταν υπογράφονται από τον ίδιο
φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
Ξατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον υποψιφιο ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ
πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Ψα
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ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των
προςφορϊν.
Σι τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου που υπογράφονται
ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να φζρουν ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου
υπογραφισ.
Χε περίπτωςθ όπου τα ςτοιχεία αυτά δεν προςκομιςκοφν παντελϊσ εντόσ τθσ προαναφερόμενθσ
προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, θ θλεκτρονικι προςφορά του υποψθφίου δεν
αποςφραγίηεται και αποκλείεται από τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
Χτθν περίπτωςθ όπου προςκομιςκοφν μεν ςτοιχεία από τον ςυμμετζχοντα, αλλά διαπιςτωκεί ότι οριςμζνα
από αυτά που ζχουν υποβλθκεί με θλεκτρονικό τρόπο και κα ζπρεπε να προςκομιςκοφν, δεν
προςκομίςκθκαν, τότε θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να τα προςκομίςει, ο οποίοσ με
τθ ςειρά του είναι υποχρεωμζνοσ να τα προςκομίςει εντόσ τθσ προκεςμίασ που κα του οριςκεί.
Ψα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα
από τον καταςκευαςτικό οίκο. Χε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ
ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον υποψιφιο, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά
ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. Σα
τεχνικά φυλλάδια εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςισ τουσ εντόσ τθσ προκεςμίασ των τριϊν
εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί
το δικαίωμα να απαιτιςει από τον προςφζροντα να προςκομίςει το ςφνολο ι μζροσ των τεχνικϊν
φυλλαδίων που ζχει υποβάλει θλεκτρονικά και ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να τα προςκομίςει εντόσ
τθσ προκεςμίασ που κα του τεκεί.
Χθμειϊνεται ότι θ αναγραφι τιμισ ι οιουδιποτε ςτοιχείου παραπζμπει ςτθν Σικονομικι Υροςφορά ςτον
φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του υποψιφιου.
Υροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ απορρίπτεται. Σμοίωσ
απορρίπτεται και προςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Σ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» περιλαμβάνει τθν οικονομικι προςφορά των
ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό οικονομικϊν φορζων θ οποία, επί ποινι απορρίψεωσ, υποβάλλεται
θλεκτρονικά.
Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Χτθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον υποψιφιο. Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ
αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του
ςυςτιματοσ, ο υποψιφιοσ επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία που ζχουν
αναρτθκεί ςτο περιβάλλον του ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ, ςτα οποία κα πρζπει να ςθμειϊνονται οι
αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ κατ’ αντιςτοιχία με το θλεκτρονικό αρχείο .pdf που παράγεται από το Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ..
Σ Υίνακασ Σικονομικισ Υροςφοράσ που καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ
παρατίκεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ.
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Σ διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ανά τμιμα ςτον υποψιφιο που ζχει υποβάλλει τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
Χθμειϊνεται ότι θ οικονομικι προςφορά κα είναι με ςτακερι τιμι (fixed price) και δεςμευτικι για τον
υποψιφιο για το ςφνολο τθσ προμικειασ, μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και επίδειξθσ καλισ λειτουργίασ των
ειδϊν του εξοπλιςμοφ, και κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο το ςφνολο των απαιτοφμενων ειδϊν εξοπλιςμοφ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ ανά τμιμα κακϊσ και οποιονδιποτε άλλων υλικϊν ι παρελκόμενων
(πζραν αυτϊν που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ) που κα απαιτθκοφν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, χωρίσ
αφξθςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.
Θ οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ. Θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι
αναγράφεται υποχρεωτικά αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Χε περίπτωςθ αντιφάςεων υπεριςχφει θ τιμι
ολογράφωσ. Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ανά μονάδα.
Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ. Σι τιμζσ αναγράφονται υποχρεωτικά ςε ευρϊ με
ςυμπλθρωμζνο υποχρεωτικά και το δεφτερο δεκαδικό ψθφίο ακόμθ και όταν είναι μθδενικό. Θ τιμι μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α. κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. Σι
προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται,
δοκζντοσ ότι ο ανάδοχοσ κεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολισ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν ωσ
ενδεχόμενο και τον αποδζχεται. Υροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: (α) δεν δίνεται τιμι ςε ευρϊ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα, (β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του Ρ. 4412/2016 και (γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.
Σι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να επιλζγουν ςτθ προςφορά τουσ με ςαφινεια ζνα από τουσ τρόπουσ
πλθρωμισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 5.1 (παράγραφοσ 5.1.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 παρ. 1(α) του Ρ. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για
χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια (δθλαδι μζχρι δζκα (10) μινεσ).
Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Ανακοίνωςθ επιλογισ Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει
όμωσ τον υποψιφιο μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. Χε περίπτωςθ άρνθςθσ του επιλεγζντοσ θ ανάκεςθ
γίνεται ςτο δεφτερο κατά ςειρά επιλογισ, ο οποίοσ ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και οφτω κακεξισ.
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Σ υποψιφιοσ ςτον οποίο κα γίνει κατακφρωςθ είναι υποχρεωμζνοσ να παρατείνει τθν ιςχφ τθσ Εγγυθτικισ
Επιςτολισ Χυμμετοχισ για όςο διάςτθμα διαρκεί θ διαδικαςία κατάρτιςθσ τθσ Χφμβαςθσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
Α. H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
(α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενα φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ / τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
(β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ
ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
(γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1.
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του Ρ. 4412/2016,
(δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
(ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. (γ) τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του Ρ. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
(η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
(θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
(κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
(ι) θ οποία εμφανίηει αναντιςτοιχία μεταξφ τεχνικισ προςφοράσ και prospectus
(ια) ςτθν οποία υπάρχει ατελισ/ελλιπισ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΧ ι/και ζλλειψθ ψθφιακϊν υπογραφϊν από
τον/τουσ υπόχρεουσ να υπογράφουν το ΕΕΕΧ.
(ιβ) ςτθν οποία υπάρχουν ψευδι ι ανακριβι ςτοιχεία.
Β. Χε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ
παροφςασ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 88 του Ρ. 4412/2016. Σι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
από τουσ προςφζροντεσ να εξθγιςουν τθν τιμι που προτείνουν ςτθ προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθ κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. Θ ανακζτουςα αρχι αξιολογεί τισ παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ, ςε ςυνεννόθςθ με το
προςφζροντα και μπορεί να απορρίψει τθν προςφορά (i) ςτθ περίπτωςθ που τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν
εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ που προτείνεται ι/και (ii) ςτθ περίπτωςθ
που διαπιςτωκεί πωσ θ προςφορά δεν ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από
τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί
με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι αντίςτοιχεσ διεκνείσ διατάξεισ. Εάν θ
ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊνει ότι μία προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι λόγω χοριγθςθσ κρατικισ
ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, θ προςφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειςτικά για αυτό το λόγο, μόνο
μετά από διαβοφλευςθ με τον προςφζροντα και εφόςον αυτόσ δεν είναι ςε κζςθ να αποδείξει, εντόσ
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επαρκοφσ προκεςμίασ που ορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι, ότι θ εν λόγω ενίςχυςθ είναι ςφμφωνθ με
τθν εςωτερικι αγορά.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ., για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ (επιτροπι διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ρ. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ
ςτάδια:
(i) Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ/Ψεχνικι
Υροςφορά» (κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1.5 περ. (Γ) τθσ παροφςασ.
(ii) Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
(iii) Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου»,
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω (υπο)φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων οικονομικόσ φορζασ που
ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ
εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ρ. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
(α) Ψο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
(β) Χτθ ςυνζχεια, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων
τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω..
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
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γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν
προςφορϊν.
(δ) Ψο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Ψο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 του Ρ.
4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν. Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ
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ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για
τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Ψο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Τςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
(i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
(ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
(iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Ψα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά
τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ. και ςε περίπτωςθ
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν
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επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από τθν Ε.Δ.Α. του ΥΕΥ Λονίων Ριςων και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από
τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Χε
περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΞΘΠΔΘΧ. Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι
Υροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Ω.Α..
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Ψο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ξατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Ξατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ:
•

κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9
του π.δ. 39/2017.

•

διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

Θ ΑΕΥΥ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.
Χε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω
τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Ωπομνιματα επί
των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ
πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΥΥ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Τποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΥΥ κάνει δεκτι τθν προδικα ςτικι προςφυγι. Πε τα
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ
τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ
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αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Ψζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΥΥ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ρ. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ
τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο)
(α) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του N. 4412/2016, διάρκειασ 14 μθνϊν, το φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΥΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ και κα είναι διατυπωμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Παράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ρ. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
(β) Εγγφθςθ προκαταβολισ: Χτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που
καλφπτεται με τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθ προκαταβολισ, που
ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα: (i) με το άρκρο 72 παρ. 4 του N. 4412/2016 και (ii) τθν παράγραφο 2.1.5.
και το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, που κα καλφπτει τθ
διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ
προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά,
ςφμφωνα με το άρκρο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ
άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
(γ) Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ: Σ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των αγακϊν
και κατά τθν επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ να κατακζςει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των
αγακϊν που ζχει προμθκεφςει, θ οποία εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ρ. 4412/2016, ποςοφ ίςου
με:





Για το Ψμιμα 1:
Για το Ψμιμα 2:
Για το Ψμιμα 3:
Για το Ψμιμα 4:

3.250,00 €
4.300,00 €
1.000,00 €
7.800,00 €

Σ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πρζπει να ιςοφται με τθν περίοδο εγγφθςθσ, όπωσ αυτι
ορίηεται ςτθν παροφςα. Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθ παρζλευςθ τθσ
περιόδου εγγφθςθσ και τθν εκκακάριςθ του ςυνόλου των τυχόν απαιτιςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι
του αναδόχου.
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Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του ςυνόλου ι μζρουσ των αγακϊν,
θ οποία δεν ζχει αποκαταςτακεί από τον ανάδοχο, καταπίπτει θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ι μζροσ αυτισ
με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ρ. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του
Υροςαρτιματοσ Α του Ρ. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι
και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν
ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Πθτρϊο
Υαραγωγϊν (ΕΠΥΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Σ.ΑΡ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΠΥΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ
μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του
άρκρου 105 του ν. 4412/2016.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων
τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα
αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ
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ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, εφόςον δεν αλλοιϊνεται το φυςικό αντικείμενο
(είδοσ, ποςότθτα, παραδοτζα), και πραγματοποιείται με ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν,
χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ρ. 4412/2016 φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ διαχειριςτικισ αρχισ τθσ περιφζρειασ Λονίων Ριςων.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
(α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ρ.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
(β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
(γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζνα από τουσ παρακάτω τρόπουσ που επιλζγεται
υποχρεωτικά από τον προμθκευτι ςτθν Οικονομικι προςφορά του.
(α) Χωρίσ χοριγθςθ προκαταβολισ και με τμθματικι εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, μετά τθν οριςτικι
ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ. Ψμθματικζσ
πλθρωμζσ (εξοφλιςεισ) μποροφν να γίνουν, εφόςον προςκομιςτοφν τα νόμιμα δικαιολογθτικά που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ. Σι τμθματικζσ πλθρωμζσ δεν μπορεί
να υπερβαίνουν τισ τρεισ (3).
(β) Πε τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ ςυμβατικισ
αξίασ (μθ ςυμπεριλαμβανόμενου του Φ.Υ.Α.) μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με τθν
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ, διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (2) μθνϊν μετά τθν προκεςμία
οριςτικισ παραλαβισ του ζργου. Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 περ. δ) του Ρ. 4412/2016
θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον ανάδοχο, χωρίσ
να απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Για μεγαλφτερο φψοσ προκαταβολισ που
ενδεχομζνωσ κα λάβει ο ανάδοχοσ, κατατίκεται από τον ανάδοχο εγγφθςθ προκατ αβολισ που κα
καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ
καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ. Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 και τουσ όρουσ των
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ ςφμφωνα με το Ρ. 2362/1995 «Υερί Δθμοςίου Οογιςτικοφ
Ελζγχου των Δαπανϊν του Ξράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Ξατά τθν εξόφλθςθ κα
παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου
από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ του ζργου. Για τον
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του
Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο
κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ
χορθγθκείςασ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν
ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ επιβολισ κυρϊςεων
καταλογίηεται ςε βάροσ του αναδόχου τόκοσ επί τθσ λθφκείςασ προκαταβολισ. Σ υπολογιςμόσ και
είςπραξθ του τόκου επί τθσ λθφκείςασ προκαταβολισ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 207 παρ. 4-6 του Ρ.
4412/2016.
Ψο υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβλθκεί ςε ζωσ τρεισ (3) τμθματικζσ πλθρωμζσ, αφοφ
παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ τόκοσ.
Σι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Χε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ εταιρειϊν θ
καταβολι κα γίνεται ςε κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ κατά το ποςοςτό τθσ ςυμμετοχισ του ςε αυτιν. Ψθν
εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ τμθματικισ πλθρωμισ κα πρζπει να αιτθκεί ο ανάδοχοσ με ταυτόχρονθ
προςκόμιςθ των απαραίτθτων παραςτατικϊν τθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ για όλεσ τισ ςχολικζσ
μονάδεσ που περιλαμβάνονται ςτο αίτθμα αυτό. Για να περιλαμβάνεται ςε τμθματι κι πλθρωμι μία
ςχολικι μονάδα, κα πρζπει να ζχουν παραλθφκεί από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ όλα τα είδθ
που προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ να παραδοκοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα.
5.1.2. Χτο ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνονται θ αμοιβι του αναδόχου και όλεσ ανεξαιρζτωσ οι δαπάνεσ
για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ χωρίσ καμία επιβάρυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ζςτω και από
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επιγενόμενθ αιτία, ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και πάςθσ φφςεωσ
φορολογικϊν και άλλων επιβαρφνςεων υπζρ του Δθμοςίου ι οποιουδιποτε τρίτου, κακϊσ και του κόςτουσ
ςυςκευαςίασ, φόρτωςθσ, μεταφοράσ, αποςυςκευαςίασ, ελζγχου, αςφάλιςθσ, επιτόπιασ ςυναρμολόγθςθσ,
εγκατάςταςθσ ι/και τθσ κζςθσ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ, προμικειασ ι παραγωγισ εγχειριδίων και
οδθγιϊν κλπ.
5.1.3 Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ρ. 4412/2016 τα δικαιολογθτικά/παραςτατικά
που προβλζπονται για τθν πλθρωμι είναι τα ακόλουκα:
(i) Υρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθ ςχολικι μονάδα, ςφμφωνα με το
άρκρο 208 του Ρ. 4412/2016
(ii) Αποδεικτικό ειςαγωγισ και καταγραφισ του υλικοφ ςτο βιβλίο υλικοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ
(Βεβαίωςθ αποδοχισ εξοπλιςμοφ)
(iii) Ψιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε»
(iv) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε»
(v) Υιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
5.1.4 Ψον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., ωσ ακολοφκωσ:
i)
Ξράτθςθ φψουσ 0,07% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Χυμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 του Ρ. 4013/2011 όπωσ ιςχφει). Ψο ποςό
αυτό παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ αρχισ και κατατίκεται ςε
ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό.
ii)
Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και
Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
iii)
Επιπροςκζτωσ, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν
Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ), επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,06%, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.
iv)
Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται παρακράτθςθ του προβλεπόμενου από τισ κείμενεσ διατάξεισ
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ, τον οποίο κα αποδϊςει ςτθν αρμόδια Δ.Σ.Ω. θ
ανακζτουςα αρχι. Για το ποςό αυτό, θ ανακζτουςα αρχι κα χορθγιςει ςχετικι βεβαίωςθ ςτον
ανάδοχο.
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.
Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ .

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Σ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
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ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του N. 4412/2016 και το Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
(α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
(β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
(α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
(β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Σ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ
τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του N. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ρ.4412/2016,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΥΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ-παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ
τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων του
άρκρου 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ) μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα
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(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ να υποβάλει προςφυγι για
λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. Επί τθσ προςφυγισ,
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ
οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ πζντε (5) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Πετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν ςχολικι μονάδα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν
υπθρεςία αντίγραφο τθσ ςελίδασ του βιβλίου υλικοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ, κεωρθμζνο από τον Διευκυντι
τθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ
ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ρ.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Υαράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Ξατά τθν
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Σ ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν ενδεικτικά γίνεται με μακροςκοπικό
ζλεγχο και πρακτικι δοκιμαςία κλπ.
Ψο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα οριςτικισ ποιοτικισ
και ποςοτικισ παραλαβισ του υλικοφ με ι χωρίσ παρατθριςεισ ι απόρριψθσ τουσ, ςφμφωνα με τθν παρ.3
του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Ωλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχουι ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Ψα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ
κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν
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γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν
παρ. 8 του άρκρου 208 του Ρ.4412/16.
Ψο αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Σ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ από τισ Ε.Υ.Χ.Π. κα
πραγματοποιθκεί εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν άφιξθ του ςυνόλου των ειδϊν του
εξοπλιςμοφ ςτον τόπο προοριςμοφ τουσ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ (Ε.Υ.Χ.Π.) μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται
από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων
6.2.3. Χτο πλαίςιο του ζργου και για τθν αποτελεςματικότερθ διοικθτικι υποςτιριξι του, κα διατεκεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι πρόςβαςθ ςε Υλθροφοριακό Χφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ
προμθκειϊν. Αρμόδια για τθ διαχείριςθ του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ είναι θ Ανακζτουςα Αρχι.
Αναφορικά με το Υλθροφοριακό Χφςτθμα Διοικθτικισ Ωποςτιριξθσ του ζργου, βαςικζσ ενζργειεσ και
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι οι εξισ:
 Ξαταχϊρθςθ ςτοιχείων προγραμματιςμοφ για τισ παραδόςεισ του εξοπλιςμοφ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ
(π.χ. θμερομθνίεσ παράδοςθσ, εξοπλιςμόσ που πρόκειται να παραδοκεί).
 Αναλυτικι καταχϊρθςθ των ςτοιχείων του εξοπλιςμοφ που αποςτζλλεται ςε κάκε ςχολικι μονάδα. Πε
τθν ζκδοςθ κάκε Δελτίου Αποςτολισ καταγράφονται ςτο ςφςτθμα για κάκε αντικείμενο ο Χειριακόσ
Αρικμόσ (SN) του και τα ςτοιχεία του Δελτίου Αποςτολισ ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται. Συςιαςτικά, θ
ενζργεια αυτι περιλαμβάνει τθν ακριβι καταχϊρθςθ όλων των ςτοιχείων που απαιτοφνται για τθν
παραλαβι του ζργου, δεδομζνου ότι το Υλθροφοριακό Χφςτθμα κα αντλιςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ από τα καταχωρθκζντα αυτά ςτοιχεία, προκειμζνου να παράγει αυτόματα τα απαιτοφμενα
Υρωτόκολλα Σριςτικισ Υαραλαβισ, με βάςθ τα οποία θ αρμόδια Επιτροπι Υαραλαβισ ςε κάκε ςχολικι
μονάδα κα ελζγξει τον εξοπλιςμό που κα παραδοκεί και ςτθν ςυνζχεια κα υπογράψει.
 Ξαταχϊρθςθ ςτοιχείων εγκατάςταςθσ και επίδειξθσ εξοπλιςμοφ (π.χ. προγραμματιηόμενεσ θμερομθνίεσ
κλπ.)
 Χε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ ςυγκεκριμζνου εξοπλιςμοφ θ ςχολικι μονάδα υποβάλλει μζςω του
ςυςτιματοσ αίτθμα αποκατάςταςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ Ξαλισ Οειτουργίασ. Σ Ανάδοχοσ
οφείλει να αποκρικεί και μζςω του ςυςτιματοσ να τεκμθριϊςει ότι δεν απαιτείται επιδιόρκωςθ/
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αντικατάςταςθ είτε να προχωριςει ςτθν επιδιόρκωςθ/ αντικατάςταςθ, (καταχωρϊντασ το SΡ του νζου
εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ).
Αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ κα δοκοφν ςτον Ανάδοχο από τθν Ανακζτουςα
Αρχι, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ.
Θ χριςθ του ωσ άνω Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ από τον Ανάδοχο είναι υποχρεωτικι και αποτελεί
ςτοιχείο καλισ εκτζλεςθσ του ζργου. ε περίπτωςθ που δεν τθρθκεί θ ωσ άνω υποχρζωςθ, κα καταπζςει
θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του δθμοςίου.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ.

6.5 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο.
Σ ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν ανακζτουςα αρχι ότι θ προμικεια των ειδϊν εξοπλιςμοφ κα εκτελεςκεί
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ, τουσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τα διεκνϊσ
αναγνωριςμζνα πρότυπα που ιςχφουν ςτθν υλοποίθςθ παρόμοιων προμθκειϊν, τα αγακά κα ζχουν όλεσ τισ
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθν παροφςα, κα είναι απαλλαγμζνα από οποιαδιποτε
ελαττϊματα και ότι κα ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ
αυτζσ προδιαγράφονται ςτθ διακιρυξθ και ςτθν προςφορά που κατζκεςε.
Σ ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν ανακζτουςα αρχι ότι θ προμικεια και τα τυχόν επί μζρουσ ςτοιχεία τθσ κα
είναι κατά τθν παράδοςι τουσ καινοφργια και αμεταχείριςτα.
Σ ανάδοχοσ εγγυάται τθν καλι και προςικουςα λειτουργία των αγακϊν τθσ προμικειασ για ςυνικθ χριςθ
και τθν δωρεάν αποκατάςταςθ βλαβϊν για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβι του ςυνόλου του Ζργου, το οποίο καλείται περίοδοσ εγγφθςθσ. Επίςθσ
αναλαμβάνει δωρεάν τθν ευκφνθ ςυντιρθςθσ και παροχισ ανταλλακτικϊν για τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ. Σι
υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο Παράρτθμα Ι του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ.
Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ προκφψουν ελαττϊματα ι ζλλειψθ ςυνομολογθμζνων
ιδιοτιτων ςτα αγακά τθσ προμικειασ τεκμαίρεται ότι αυτά υπιρχαν κατά το χρόνο τθσ παράδοςθσ και ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να αντικαταςτιςει ι να διορκϊςει τα
αγακά, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, θ οποία πάντωσ διατθρεί όλα τα εκ του νόμου
δικαιϊματά τθσ.
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Ξατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Χε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Πζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Ψο
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Signature Not Verified

Θ ΩΥΣΩΦΓΣΧ ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ
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ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

ΡΛΞΘ ΞΕΦΑΠΕΩΧ

Κοινοποίθςθ :

Εςωτερικι Διανομι:
Δ.Ψ.Ω./Ψμιμα Γϋ Πελζτθσ και Υρομικειασ Εξοπλιςμοφ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
1. Αντικείμενο τθσ προμικειασ
Ψο φυςικό αντικείμενο του Ζργου ςυνίςταται ςτθν προμικεια, και όπου απαιτείται από τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, εγκατάςταςθ και επίδειξθ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ εργαςτθρίων επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ των νιςων τθσ Υεριφζρειασ
Λονίων Ριςων, για τθν ενίςχυςθ των ανωτζρω εργαςτθρίων με ςκοπό τον εκςυγχρονιςμό και τθν
αναβάκμιςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ
ενθλίκων.
Σ εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και θ αξιοποίθςι του είναι βαςικι
προχπόκεςθ για μια πιο αποτελεςματικι εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ χριςθ του βοθκά ςτθν αλλαγι και
βελτίωςθ τθσ διδακτικισ πρακτικισ, ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν, ςτον
εμπλουτιςμό τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και ςτθν απόκτθςθ εμπειρικϊν γνϊςεων. Ψαυτόχρονα προωκεί
τθ ςυνεργατικι μάκθςθ, αναπτφςςει τισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν, εμπλουτίηει τισ γνϊςεισ τουσ μζςω τθσ
πρακτικισ εφαρμογισ, δθμιουργεί δυνατότθτεσ και αναδεικνφει ικανότθτεσ. Επίςθσ προςφζρει ςτθν
περιγραφι, ανάλυςθ, ερμθνεία και πρόβλεψθ τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ λειτουργίασ του κάκε εξοπλιςμοφ.
Αποτελεί μζροσ τθσ διεργαςίασ τθσ μάκθςθσ, διότι καλλιεργεί τθ ςκζψθ του αςκοφμενου, τον βοθκά ςτθν
εμπζδωςθ τθσ κεωρίασ και τελικά ςυμβάλλει ςτθν τεχνικι του ειδίκευςθ. Θ κεωρία και θ πράξθ ςυντίκενται
ςε ζνα ενιαίο ςφνολο και αναηθτοφνται νζοι τρόποι αξιοποίθςθσ των κεκτθμζνων γνϊςεων. Θ αρχι κάκε
τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ πρζπει να αφιερϊνεται ςτθν παροχι τθσ βαςικισ κατάρτιςθσ, ϊςτε ο
εκπαιδευόμενοσ να αποκτιςει τθν απαραίτθτθ γνωςτικι υποδομι και να εφοδιαςτεί με το ςωςτό τρόπο
ςκζψθσ για να αντιμετωπίςει ςε ζκταςθ και βάκοσ τα εξειδικευμζνα τεχνικά προβλιματα, ϊςτε ςτθ
ςυνζχεια να είναι ςε κζςθ να επιλφςει τα ςυνκετότερα και πολυπλοκότερα καινοφρια, που αναπόφευκτα
κα ςυναντιςει αργότερα, με τθν ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ. Ξατά ςυνζπεια ο κφριοσ ςτόχοσ είναι θ
ςυμβολι τθσ χριςθσ του εξοπλιςμοφ ςτθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνων τεχνικϊν, ϊςτε με τθ ςυνδρομι και
των άλλων μακθμάτων τθσ κάκε ειδικότθτασ, ο κάκε απόφοιτοσ να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί
μελλοντικά ςτον επαγγελματικό του ρόλο. Ψζλοσ, επιδιϊκεται θ δθμιουργία κετικϊν ςυνκθκϊν και θ
διαςφάλιςθ ίςων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν από όλουσ όςοι
μετζχουν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Θ απόκτθςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ αποτελεί αδιαμφιςβιτθτα μζςο
προσ τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων.
Ειδικότερα, με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου κα πραγματοποιθκεί θ προμικεια εξοπλιςμοφ ςτα είδθ
και ςτισ ποςότθτεσ που αναγράφονται ςτον ακόλουκο Υίνακα, με ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ που αποτυπϊνονται ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, ςτισ ςχολικζσ
μονάδεσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ του Παραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ.
Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ τθσ προμικειασ μζςα ςε περίοδο πζντε (5) μθνϊν από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν Υαράρτθμα, ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ των
Υινάκων του Παραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ.
Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του Ρ. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του Ρ. 4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ
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ΠΘΧΑΡΘ ΘΟΕΞΨΦΣΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΔΛΣΩ
2
316

ΠΘΧΑΡΘ ΘΟΕΞΨΦΣΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ MIG

4

317

ΧΩΧΞΕΩΘ ΣΩΓΣΡΣΞΣΟΟΘΧΘΧ

3

318

ΑΕΦΣΧΩΠΥΛΕΧΨΘΧ

2

319

ΥΟΑΡΘ

3

320

ΘΟΕΞΨΦΣΥΣΡΨΑ

1

321

ΧΨΦΑΡΨΗΑ - ΨΑΟΛΔΛ - ΞΩΟΛΡΔΦΣΧ

1

323

ΦΦΕΗΣΔΦΑΥΑΡΣ

3

324

ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΨΣΦΡΣΧ ΑΞΦΛΒΕΛΑΧ

5

325

ΧΕΛΦΣΞΛΡΘΨΘ ΠΘΧΑΡΘ ΞΩΞΟΛΞΘΧ ΞΣΥΘΧ ΟΑΠΑΦΛΡΑΧ

2

338

ΧΩΠΥΩΞΡΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ

3

339

ΘΠΛΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ (ΞΑΡΑΟΑΨΘ)

4

340

ΧΨΑΚΠΣΧ ΞΟΛΠΑΨΛΧΨΛΞΣΩ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΣΩ

3

341

2

344

ΧΨΑΚΠΣΧ ΑΡΑΞΨΘΧΘΧ ΨΩΞΨΛΞΩΡ ΠΕΧΩΡ
ΦΣΦΘΨΣ ΨΘΦΛΑΞΣ ΑΡΕΠΣΠΕΨΦΣ ΠΕ ΨΑΩΨΣΧΦΣΡΘ ΠΕΨΦΘΧΘ
ΩΓΦΑΧΛΑΧ & ΚΕΦΠΣΞΦΑΧΛΑΧ
ΒΑΟΛΨΧΑ ΑΡΛΧΡΕΩΧΘΧ ΔΛΑΦΣΩΡ ΩΥΕΦΩΚΦΘΧ ΑΞΨΛΡΣΒΣΟΛΑΧ

345

ΦΣΦΘΨΣ ΣΦΓΑΡΣ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΩ ΘΧΣΩ

2

352

ΑΨΣΠΛKΣΧ ΧΑΟΩΒΔΛΡΣΧ ΟΕΒΘΨΑΧ ΠΕ ΞΑΩΧΨΘΦΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ

3

362

ΩΔΦΑΩΟΛΞΣΧ ΧΕΛΦΣΞΛΡΘΨΣΧ ΞΣΩΦΠΥΑΔΣΦΣΧ

3

363

ΧΩΟΘΡΣΞΣΦΨΘΧ

3

365

ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΧΧΘΠΑΨΛΧΠΣΩ ΨΑΦ (ΔΛΑΞΟΑΔΩΧΘΧ)

3

367

ΑΡΑΟΩΨΘΧ ΞΑΩΧΑΕΦΛΩΡ ΓΛΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΚΕΦΠΑΡΧΘ (ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ - ΑΕΦΛΣ)

3

343

3
3

ΣΜΘΜΑ 2 (ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ ΟΧΘΜΑΣΩΝ (0104)
372
ΔΛΑΓΡΩΧΨΛΞΘ ΧΩΧΞΕΩΘ ΨΕΟΕΩΨΑΛΑΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΠΕ OBD II ΞΑΛ LAPTOP
4
373

ΧΩΧΞΕΩΘ ΞΑΚΑΦΛΧΠΣΩ ΠΥΕΞ ΠΕ ΩΥΕΦΘΧΣΩΧ

3

374

ΧΩΧΞΕΩΘ ΕΑΕΦΩΧΘΧ ΦΦΕΡΩΡ ΠΕ ΨΑΥΕΧ

1

376

ΒΑΟΒΣΟΛΡΛΕΦΑ ΑΕΦΣΧ

1

379

ΑΡΩΨΩΨΛΞΣ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΩΡ ΔΛΞΣΟΣΡΣ ΠΕ ΒΑΧΘ

1

381

ΧΩΠΥΛΕΧΣΠΕΨΦΣ ΓΛΑ ΒΕΡΗΛΡΣΞΛΡΘΨΘΦΕΧ

1

382

ΧΩΠΥΛΕΧΣΠΕΨΦΣ ΓΛΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΞΛΡΘΨΘΦΕΧ

1

383

ΧΩΧΞΕΩΘ ΔΣΞΛΠΘΧ ΥΛΕΧΘΧ, ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΩΘΧ

1

384

ΕΞΞΛΡΘΨΘΧ

4

397

ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΦΣΧΩΡ

4

398

ΑΡΑΟΩΨΘΧ ΞΑΩΧΑΕΦΛΩΡ

4

399

ΨΕΨΦΑΞΩΟΛΡΔΦΣΧ ΞΛΡΘΨΘΦΑΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ

4

400

ΒΕΡΗΛΡΣΞΛΡΘΨΘΦΑΧ

4

401

ΠΣΡΑΔΑ ΕΟΕΓΧΣΩ ΞΑΛ ΕΣΠΣΛΩΧΘΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΨΦΣΦΣΔΣΧΛΑΧ

1
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ΞΑΩΧΛΠΣΩ
402

ΕΣΠΣΛΩΨΘΧ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΣΩ

1

404

ΕΥΣΥΨΛΞΣ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΥΕΦΛΧΨΦΣΦΛΞΣΩ ΞΛΡΘΨΘΦΑ WANKEL

4

405

ΕΥΣΥΨΛΞΣΧ ΥΛΡΑΞΑΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ABS BRAKE BOARD

3

406

ΔΛΑΦΣΦΛΞΣ ΧΕ ΨΣΠΘ TORSEN
3
ΕΥΣΥΨΛΞΘ ΔΛΑΨΑΘ ΠΘΧΑΡΛΧΠΩΡ ΧΕ ΨΣΠΕΧ ΓΛΑ ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΞΛΡΘΧΘΧ
407
4
4Χ4
ΣΜΘΜΑ 3 (ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΑΙΘΘΣΙΚΘ (0701), ΚΟΜΜΩΣΙΚΘ
(0702), ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ (0803) ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΟΚΟΜΙΑ (0805))
148

ΥΣΟΩΚΦΣΡΕΧ RELAX

6

149

ΧΞΑΠΥΣ ΨΦΣΧΘΟΑΨΑ

10

150

ΧΩΧΞΕΩΘ ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΧΘΧ

2

152

VAPEUR ΨΦΣΧΘΟΑΨΑ

2

153

ΩΨΛΧΩΧΡΑ

2

154

ΧΩΧΞΕΩΘ ΛΣΡΛΧΠΣΩ

2

155

ΞΕΦΛΕΦΑ

2

156

ΞΛΡΘΨΘ ΥΣΟΩΠΣΡΑΔΑ ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ ΧΩΠΑΨΣΧ/ΥΦΣΧΩΥΣΩ

2

157

ΕΕΨΑΧΨΛΞΣ ΞΦΕΒΒΑΨΛ

1

158

ΠΘΧΑΡΘΠΑ ΔΛΑΓΡΩΧΘΧ ΔΕΦΠΑΨΣΧ - ΑΡΑΟΩΨΘΧ

3

159

ΩΥΕΦΘΧΣΧ ΥΦΣΧΩΥΣΩ

3

160

ΔΕΦΠΣΑΥΣΕΧΘ

3

161

ΩΥΕΦΘΧΣΧ ΧΩΠΑΨΣΧ

3

162

ΠΕΧΣΚΕΦΑΥΕΛΑ

3

167

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΠΩΦΣΩ

2

168

ΨΘΦΛΑΞΣΧ ΒΦΕΦΛΞΣΧ ΗΩΓΣΧ

2

169

ΑΟΟΑΛΕΦΑ ΧΩΦΨΑΦΛΕΦΑ ΠΩΦΣΩ

1

170

ΞΣΩΞΟΣΚΕΑΨΦΣ

1

171

ΞΣΩΞΟΕΧ ΞΣΩΞΟΣΚΕΑΨΦΣΩ

2

190

ΧΨΕΓΡΩΨΘΦΑΧ ΠΑΟΟΛΩΡ (ΥΛΧΨΣΟΑΞΛ ΧΕΛΦΣΧ)

5

191

ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΨΑΟΛΔΛ

5

192

ΞΣΩΦΕΩΨΛΞΘ ΠΘΧΑΡΘ - ΞΟΑΧΛΞΘ

5

194

ΨΑΟΛΔΛΑ ΞΣΥΘΧ ΠΑΟΟΛΩΡ

5

227

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΑΧΞΘΧΘΧ ΑΚΦΩΥΛΡΣΩ ΧΩΠΑΨΣΧ Φ10

3

230

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΡΕΦΦΣΩ & ΕΥΛΡΕΦΦΛΔΛΣ

3

231

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΘΥΑΦ (ΧΩΞΩΨΛ)

3
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236

ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘ ASPIRET & VEGA UNO

3

237

ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘ CAMI NEW ASKIR

3

239

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΧ ΦΣΦΘΨΣΧ ΑΥΛΡΛΔΩΨΘΧ

3

240

ΞΣΩΞΟΑ ΡΣΧΘΟΕΛΑΧ

3

241

ΨΦΣΧΘΟΑΨΣ ΛΠΑΨΛΧΠΣΩ ΠΕ ΞΑΔΣ

3

242

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΓΛΑ CPR

3

243

ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ ΧΩΧΞΕΩΘ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ

3

ΣΜΘΜΑ 4 ( ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
(0901) ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (1001))
79

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΓΕΦΩΦΑΧ

2

80

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ GMDSS

2

81

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ ΩΓΦΣΩ ΦΣΦΨΛΣΩ

2

82

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣΩ

1

Χελίδα 57

20PROC006602590 2020-04-22
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Γ: ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 03/2020

2.

Τπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και επίδειξθσ καλισ λειτουργίασ

Ξατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να ορίςει εξειδικευμζνο
ςτζλεχοσ ι ςτελζχθ, το/τα οποίο/α ςε ςυνεργαςία με τθν ανακζτουςα αρχι όπου κα εγκαταςτιςει το
ςφνολο του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα IV (ςε ςθμεία
που κα του υποδείξει ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ, με διακζςιμθ παροχι ρεφματοσ και δικτφωςθσ
όπου χρειάηεται), εκτελϊντασ οποιαδιποτε εργαςία απαιτείται (ςυναρμολόγθςθ, ςφνδεςθ ςε ρεφμα και
δίκτυο, προςκικθ περιφερειακϊν, εγκατάςταςθ πίνακα και προβολζα ςε τοίχο κ.λπ.), παραδίδοντασ τα είδθ
του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ λειτουργία. Χτθ ςυνζχεια κα επιδείξει τθ λειτουργία των ειδϊν του εξοπλιςμοφ
ςτα μζλθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ των ςχολικϊν μονάδων.

3. Εγγφθςθ και υποςτιριξθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων
Σ ανάδοχοσ οφείλει να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία των ειδϊν που παραδίδει.
Θ περίοδοσ καλισ λειτουργίασ για όλα τα προςφερόμενα είδθ ξεκινά μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ, ςε
επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, και ζχει διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ από τθν θμερομθνία οριςτικισ
παραλαβισ.
Σ ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ:




Ρα παρζχει δωρεάν υπθρεςίεσ για τθν καλι λειτουργία (υπθρεςίεσ εγγφθςθσ) του εξοπλιςμοφ που
κα προμθκεφςει ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. Σι υπθρεςίεσ εγγφθςθσ κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον:
(α) τθν επιδιόρκωςθ βλαβϊν και (β) τθν αντικατάςταςθ ελαττωματικϊν μερϊν ι αντικατάςταςθ του
εξοπλιςμοφ,
Ρα διακζτει επαρκζσ απόκεμα ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων για χρονικι περίοδο διάρκειασ
τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου.

Σονίηεται ότι ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι αςτοχίασ υλικοφ, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από
τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ ςτθ ςχολικι μονάδα, ο ανάδοχοσ κα προχωρά ςε άμεςθ
αντικατάςταςθ του ελαττωματικοφ εξοπλιςμοφ και όχι ςε διαδικαςία επιδιόρκωςισ του (δθλαδι κα
κεωρείται Dead On Arrival - DOA).
Ξατά τθ διάρκεια περιόδου καλισ λειτουργίασ και ςτο τζλοσ κάκε τριμινου λειτουργίασ του Ξζντρου
Αναφοράσ Βλαβϊν, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει ζκκεςθ για το βακμό ικανοποίθςθσ των όρων τθσ
τεχνικισ υποςτιριξθσ. Θ ζκκεςθ κα υποβάλλεται από τον ανάδοχο ςτουσ Φορείσ Οειτουργίασ και
Χυντιρθςθσ τθσ Υράξθσ, μζςα ςτο πρϊτο δεκαιμερο του επόμενου τριμινου και κα περιλαμβάνει τα
παρακάτω ςτοιχεία για το προθγοφμενο τρίμθνο:
•
Αρικμόσ αναγγελιϊν προβλιματοσ (βλάβθ) και είδοσ προβλιματοσ.
•
Αναλυτικά ςτοιχεία για χρόνουσ απόκριςθσ και αποκατάςταςθσ ανά κλιςθ.
•
Αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε κλιςθ προβλιματοσ (βλάβθ ι δυςλειτουργία) που αποκαταςτάκθκε
πζραν των χρονικϊν υποχρεϊςεων που αναφζρονται ςτθν παροφςα.
Πετά τθν λιξθ τθσ περιόδου καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ από τον ανάδοχο, τθν ευκφνθ τθσ τεχνικισ
υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ αναλαμβάνουν οι Φορείσ Οειτουργίασ και Χυντιρθςθσ τθσ Υράξθσ.
4. Σεχνικι Τποςτιριξθ – Σιρθςθ Εγγυθμζνου Επιπζδου Τπθρεςιϊν – Ριτρεσ
Σ ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει Ωπθρεςίεσ Ψεχνικισ Ωποςτιριξθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου
εγγφθςθσ (περίοδοσ καλισ λειτουργίασ). Χτόχοσ των υπθρεςιϊν Ψεχνικισ Ωποςτιριξθσ είναι θ εξαςφάλιςθ
τθσ καλισ λειτουργίασ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, θ άμεςθ ανταπόκριςθ του αναδόχου ςε αναγγελίεσ
προβλθμάτων και θ άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν.
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Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφςει, να εγκαταςτιςει και να κζςει ςε παραγωγικι λειτουργία τον
εξοπλιςμό, παρζχοντασ παράλλθλα τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, ϊςτε να τθροφνται
τα ελάχιςτα όρια διακεςιμότθτασ που ορίηονται ςτθ ςυνζχεια. Ψονίηεται ότι οι όροι που αναφζρονται ςτθν
παροφςα παράγραφο ιςχφουν για τθν περίοδο εγγφθςθσ.
Χρόνοι απόκριςθσ και αποκατάςταςθσ: (α) Ωσ χρόνοσ απόκριςθσ ορίηεται ο χρόνοσ που μεςολαβεί από τθ
ςτιγμι που ο ανάδοχοσ δζχεται μία αναγγελία βλάβθσ από τθ ςχολικι μονάδα μζςω τθσ προκακοριςμζνθσ
διαδικαςίασ, ζωσ τθ χρονικι ςτιγμι ανταπόκριςθσ του αναδόχου (π.χ. μζςω τθλεφϊνου, email, επιτόπιασ
παρουςίασ κλπ.). Θ απόκριςθ του αναδόχου ςε περίπτωςθ βλάβθσ κα γίνεται μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ
θμζρεσ από τθ ςτιγμι αναγγελίασ τθσ βλάβθσ.
(β) Ωσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ
τθσ βλάβθσ, ζωσ τθ ςτιγμι που οι λειτουργίεσ τισ οποίεσ επιτελοφςε θ μονάδα γίνονται πάλι διακζςιμεσ. Σ
χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ/ δυςλειτουργίασ είναι το μζγιςτο επιτρεπόμενο χρονικό διάςτθμα από τθν
αναγγελία τθσ βλάβθσ μζχρι και τθν αποκατάςταςι τθσ. Ψο μζγιςτο αυτό επιτρεπόμενο χρονικό διάςτθμα
είναι δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ ςτιγμι αναγγελίασ τθσ βλάβθσ. Ωσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ
ορίηεται ο χρόνοσ από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ, ζωσ τθ ςτιγμι που οι λειτουργίεσ τισ οποίεσ
επιτελοφςε θ μονάδα γίνονται πάλι διακζςιμεσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ μεταφορά εξοπλιςμοφ εκτόσ ςχολικισ μονάδασ για αποκατάςταςθ βλάβθσ και θ
επιςτροφι ςτθ ςχολικι μονάδα κα γίνεται με ζξοδα του αναδόχου.
Επικοινωνία – Αναφορά Βλαβϊν: Σ ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει ςε ετοιμότθτα τεχνικό προςωπικό, θ
εμπειρία του οποίου είναι ευκφνθ δικι του, ϊςτε να εξαςφαλίηει ςτα απαιτοφμενα χρονικά διαςτιματα τθν
αποκατάςταςθ των βλαβϊν. Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου και μζχρι τθν οριςτικι
παραλαβι αυτοφ, κακϊσ και κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, οφείλει να ορίςει, από το
τεχνικό του προςωπικό, υπεφκυνο επικοινωνίασ, ο οποίοσ να είναι διακζςιμοσ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ
και ϊρεσ των ςχολικϊν μονάδων (Ξζντρο Αναφοράσ Βλαβϊν). Θ αναγγελία βλαβϊν κα γίνεται μζςω του
Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ προμθκειϊν. Ψο ςφςτθμα ενθμερϊνει
αυτόματα με e-mail όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςε όλα τα ςτάδια εξυπθρζτθςθσ αιτιματοσ ςχολικισ
μονάδασ για επιδιόρκωςθ/αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ. Χε περίπτωςθ που θ ςχολικι μονάδα δεν διακζτει
πρόςβαςθ ςτο Internet, θ αναγγελία κα γίνεται μζςω FAX.
Μθ διακεςιμότθτα Μονάδασ – Ριτρεσ: Χε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του μζγιςτου επιτρεπτοφ χρόνου μεταξφ
τθσ αναγγελίασ βλάβθσ/δυςλειτουργίασ και τθσ αποκατάςταςισ τθσ, επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ριτρα ίςθ
με το 0,15% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του εξοπλιςμοφ που είναι εκτόσ λειτουργίασ, για κάκε επιπλζον
θμερολογιακι θμζρα. Αν μια μονάδα εξοπλιςμοφ είναι μθ διακζςιμθ (ςε βλάβθ ι δυςλειτουργία) για δφο
(2) ςυνεχείσ μινεσ, πζρα από τθν επιβλθκείςα ριτρα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει μζςα ςε
επτά (7) εργάςιμεσ θμζρεσ, με δικό του κόςτοσ, τον εξοπλιςμό που ζχει βλάβθ με ιςοδφναμο εξοπλιςμό,
φςτερα από ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για το υλικό που αντικακίςταται ιςχφει θ
εγγφθςθ του καταςκευαςτι ι το υπόλοιπο τθσ εγγφθςθσ του αναδόχου (όποιο ζχει μεγαλφτερθ διάρκεια)
από τθν θμερομθνία αντικατάςταςθσ. Σ ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι για τθν
τιρθςθ αυτισ τθσ εγγφθςθσ.
Διευκρινίηεται ότι: (i) ζνα ςφςτθμα/υπθρεςία κεωρείται ολικά μθ διακζςιμο/θ εάν είναι μθ διακζςιμο ζςτω
και ζνα μικρό μζροσ τθσ λειτουργικότθτασ που παρζχει, (ii) για τθν αμεςότθτα του προςδιοριςμοφ τθσ
βλάβθσ/δυςλειτουργίασ, θ αρχικι διάγνωςθ/δυςλειτουργία κα μπορεί να πραγματοποιείται μζςω
απομακρυςμζνθσ ςφνδεςθσ, εφόςον υφίςταται θ δυνατότθτα αυτι, εντόσ του ωραρίου λειτουργίασ τθσ
ςχολικισ μονάδασ.
5. Πλθροφοριακό φςτθμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ Ζργου
Χτο πλαίςιο του ζργου και για τθν αποτελεςματικότερθ διοικθτικι υποςτιριξι του, κα διατεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι πρόςβαςθ ςε Υλθροφοριακό Χφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ τθσ
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προμικειασ των ειδϊν εξοπλιςμοφ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Αρμόδια για τθ διαχείριςθ του
Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ είναι θ ανακζτουςα αρχι. Χτο εν λόγω πλθροφοριακό ςφςτθμα κα δίδεται
διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ μζςω Διαδικτφου (web based application ι/και web services) ςε όλα τα
εμπλεκόμενα ςτο ζργο μζρθ, δθλαδι: ςχολικζσ μονάδεσ, ανάδοχοσ, ανακζτουςα αρχι, φορείσ λειτουργίασ
και ςυντιρθςθσ τθσ πράξθσ.
Βαςικόσ ςκοπόσ του εν λόγω πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι να απλοποιθκοφν και να επιςπευςτοφν οι
διοικθτικζσ διαδικαςίεσ του ζργου, όπωσ για παράδειγμα:




θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου και ο ζγκαιροσ
εντοπιςμόσ τυχόν αποκλίςεων,
ο ζγκαιροσ και αποτελεςματικόσ προγραμματιςμόσ των προβλεπόμενων παραδόςεων εξοπλιςμοφ,
εγκαταςτάςεων, και κυρίωσ θ αυτοματοποίθςθ τθσ δθμιουργίασ Υρακτικϊν παραλαβισ.
θ τεκμθριωμζνθ επικοινωνία μεταξφ των ςχολικϊν μονάδων/επιτροπϊν παραλαβισ και τον ανάδοχο
ςε ςχζςθ με αιτιματα αλλαγισ/επιδιόρκωςθσ αντικειμζνων, και θ αντικειμενικι καταγραφι τθσ
απόκριςθσ του αναδόχου.

Πε τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν τροποποίθςθσ (επικαιροποίθςθ
μοντζλων, οριςτικοποίθςθ πίνακα ςχολικϊν μονάδων παράδοςθσ κ.τ.λ.) κα οριςκοφν ςτο ςφςτθμα από τθν
ανακζτουςα αρχι τα ακόλουκα ςτοιχεία:


οι ςχολικζσ μονάδεσ που κα παραλάβουν εξοπλιςμό από τθν προμικεια με τα πλιρθ ςτοιχεία
επικοινωνίασ τουσ.



ο εξοπλιςμόσ που κα παραλάβει θ κάκε ςχολικι μονάδα και ςυγκεκριμζνα: το είδοσ, θ κατθγορία,
ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο, και θ περιγραφι/χαρακτθριςτικά για κάκε ζνα αντικείμενο που κα
παραδοκεί ςτθν μονάδα ςτα πλαίςια τθσ προμικειασ.

Αναφορικά με το Υλθροφοριακό Χφςτθμα διοικθτικισ υποςτιριξθσ του ζργου, βαςικζσ ενζργειεσ και
υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι οι εξισ:


καταχϊρθςθ ςτοιχείων προγραμματιςμοφ για τισ παραδόςεισ του εξοπλιςμοφ ςτισ ςχολικζσ
μονάδεσ (π.χ. θμερομθνίεσ παράδοςθσ, τεμάχια/όγκοσ δεμάτων που πρόκειται να παραδοκοφν).



αναλυτικι καταχϊρθςθ των ςτοιχείων του εξοπλιςμοφ που αποςτζλλεται ςε κάκε ςχολικι μονάδα.
Πε τθν ζκδοςθ κάκε Δελτίου Αποςτολισ καταγράφονται ςτο ςφςτθμα για κάκε αντικείμενο ο
Χειριακόσ Αρικμόσ του (SN) (όπου υπάρχει) και τα ςτοιχεία του Δελτίου Αποςτολισ ςτο οποίο
ςυμπεριλαμβάνεται (και το αντίςτοιχο Ψιμολόγιο αν ζχει εκδοκεί). Συςιαςτικά, θ ενζργεια αυτι
περιλαμβάνει τθν ακριβι καταχϊρθςθ όλων των ςτοιχείων που απαιτοφνται για τθν παραλαβι του
ζργου, δεδομζνου ότι το Υλθροφοριακό Χφςτθμα κα αντλιςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
από τα καταχωρθκζντα αυτά ςτοιχεία προκειμζνου να παράγει αυτόματα τα απαιτοφμενα
Υρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ, με βάςθ τα οποία κα ελεγχκεί ο εξοπλιςμόσ που κα παραδοκεί
τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα υπογραφοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι Υαραλαβισ ςε κάκε ςχολικι
μονάδα.



καταχϊρθςθ ςτοιχείων εγκατάςταςθσ και επίδειξθσ εξοπλιςμοφ (π.χ. προγραμματιηόμενεσ
θμερομθνίεσ, ςτοιχεία εγκαταςτάτθ/αρμόδιου για τθν επίδειξθ, θμερομθνίεσ πραγματοποίθςθσ
εγκατάςταςθσ/επίδειξθσ, τυχόν Υαρατθριςεισ, κλπ.).



καταχϊρθςθ ςτοιχείων παραλαβισ των απαραιτιτων εγγράφων από τισ ςχολικζσ μονάδεσ και
παράδοςισ τουσ ςτθν ανακζτουςα αρχι και ςτθν Επιτροπι Υαραλαβισ (π.χ. θμερομθνία
παραλαβισ, θμερομθνία παράδοςθσ, ο παραλαβϊν, τυχόν παρατθριςεισ, κ.λπ.)
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Χε περιπτϊςεισ δυςλειτουργίασ του εξοπλιςμοφ θ ςχολικι μονάδα υποβάλλει μζςω του ςυςτιματοσ
αίτθμα αποκατάςταςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ Ξαλισ Οειτουργίασ. Σ ανάδοχοσ οφείλει να
αποκρικεί και, μζςω του ςυςτιματοσ, είτε να τεκμθριϊςει ότι δεν απαιτείται επιδιόρκωςθ ι
αντικατάςταςθ είτε να προχωριςει ςε επιδιόρκωςθ ι αντικατάςταςθ (καταχωρϊντασ το SΡ του
νζου εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ).

Αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ κα δοκοφν ςτον ανάδοχο από τθν ανακζτουςα
αρχι, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ.
Θ χριςθ του ωσ άνω Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ από τον ανάδοχο είναι υποχρεωτικι και αποτελεί
ςτοιχείο καλισ εκτζλεςθσ του ζργου. ε περίπτωςθ που δεν τθρθκεί θ ωσ άνω υποχρζωςθ, κα καταπζςει
θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του δθμοςίου.

6.

Διαδικαςία παραλαβισ Ζργου και παράδοςθσ των ειδϊν εξοπλιςμοφ

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει, ςφμφωνα με τα όςα
ορίηονται ςτισ οικείεσ διατάξεισ, από τα αρμόδια ςυλλογικά όργανα.
Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν ςε κάκε ςχολικι μονάδα κα γίνει ςε ζνα ςτάδιο, αυτό τθσ οριςτικισ
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ.
Για τισ ανάγκεσ τθσ παραλαβισ των ειδϊν κα ςυςτακοφν επιτροπζσ παραλαβισ για κάκε ςχολικι μονάδα
(Ε.Υ.Χ.Π.). Θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι ςε κάκε ςχολικι μονάδα περιλαμβάνει τθν
παράδοςθ του ςυνόλου των προμθκευόμενων ειδϊν, τθν καταμζτρθςθ και τθν παραλαβι τουσ από τθν
αρμόδια επιτροπι παραλαβισ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Για τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου τθσ οριςτικισ
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςε κάκε ςχολικι μονάδα, κα πρζπει επίςθσ να ζχει ολοκλθρωκεί θ
εγκατάςταςθ όλων των ειδϊν, να ζχει τεκεί όλοσ ο εξοπλιςμόσ ςε λειτουργία και να ζχει επιδειχκεί ςτθν
επιτροπι παραλαβισ τθσ ςχολικισ μονάδασ θ καλι και αξιόπιςτθ λειτουργία του. Θ παράδοςθ,
εγκατάςταςθ και επίδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ κα γίνεται με ευκφνθ του αναδόχου
παρουςία των επιτροπϊν παραλαβισ του ζργου.
Πε τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ ο ανάδοχοσ κα καταςκευάςει και κα τοποκετιςει με δικι του
ευκφνθ και κόςτοσ αναμνθςτικι (μόνιμθ) πινακίδα ςε κάκε ςχολικι μονάδα που κα εξοπλίςει. Θ πινακίδα
πρζπει να είναι ςθμαντικοφ μεγζκουσ (41,5cm x 31,5cm με προςζγγιςθ ± 10% ) και κα τοποκετθκεί ςε
ςθμείο εφκολα ορατό. Ψο υλικό καταςκευισ τθσ πινακίδασ (π.χ. διαφανζσ plexi glass πάχουσ τουλάχιςτον
5mm ι λευκό αλουμίνιο) κακϊσ και ο τρόποσ τοποκζτθςθσ πρζπει να διαςφαλίηουν τθ μόνιμθ εγκατάςταςι
τθσ. Ψο περιεχόμενο τθσ πινακίδασ (κείμενο, εικόνεσ και μορφοποίθςθ) κα δοκεί από τθν ανακζτουςα αρχι.
Σι πινακίδεσ πρζπει να τοποκετθκοφν από τον ανάδοχο ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ το αργότερο εντόσ
τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να πραγματοποιιςει επιτόπιεσ επικεωριςεισ (audits)
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν καλι λειτουργία των ειδϊν που παραδόκθκαν. Χε περίπτωςθ που από τισ
επικεωριςεισ προκφψουν ελαττϊματα ι ζλλειψθ ςυνομολογθμζνων ιδιοτιτων ςτα είδθ τθσ προμικειασ,
τότε ο ανάδοχοσ οφείλει να τα αποκαταςτιςει άμεςα χωρίσ καμία επιβάρυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Χε περίπτωςθ βλάβθσ ι αςτοχίασ υλικοφ, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ
παραλαβισ, ο ανάδοχοσ κα προχωρά ςε άμεςθ αντικατάςταςθ του ελαττωματικοφ εξοπλιςμοφ και όχι ςε
διαδικαςία επιδιόρκωςισ του (δθλαδι κα κεωρείται Dead On Arrival - DOA).
Σ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει τθν αντίςτοιχθ επιτροπι παραλαβισ τθσ κάκε ςχολικισ
μονάδασ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ επίδειξθσ τθσ καλισ
λειτουργίασ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ οριςτικι παραλαβι του,
ςφμφωνα με τα παραπάνω.
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Θ επιτροπι παραλαβισ τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ
επίδειξθσ λειτουργίασ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον προτεινόμενο από τον ανάδοχο χρόνο, μετά από
ςυνεννόθςθ μαηί του.
Σ ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων αγακϊν τθσ προμικειασ μζχρι τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τουσ (θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ από
τθν αρμόδια επιτροπι), οπότε μεταβιβάηει τθν κυριότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι.
Σ ανάδοχοσ οφείλει να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία των ειδϊν που παραδίδει για περίοδο τουλάχιςτον
τόςθ όςθ αναφζρεται ςτουσ Υίνακεσ Χυμμόρφωςθσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ.
Σ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των αγακϊν και κατά τθν επιςτροφι τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ να κατακζςει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των αγακϊν που ζχει προμθκεφςει θ
οποία εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ρ.4412/2016. Σ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ πρζπει να είναι ίςοσ με τθ περίοδο τθσ εγγφθςθσ όπωσ ορίηεται ςτθ παροφςα. Θ εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθ παρζλευςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ και τθν εκκακάριςθ του
ςυνόλου των τυχόν απαιτιςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου.
Πετά τθν λιξθ τθσ περιόδου καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ από τον ανάδοχο, τθν ευκφνθ τθσ τεχνικισ
υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ αναλαμβάνει ο φορζασ λειτουργίασ.
Σ ανάδοχοσ ελζγχει και ςυγκεντρϊνει από κάκε ςχολικι μονάδα όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν
οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ (πρωτόκολλα παραλαβισ, δελτία αποςτολισ κ.λπ.) και τα παραδίδει
ςτθν ανακζτουςα αρχι εισ διπλοφν (ζνα με πρωτότυπεσ υπογραφζσ και ζνα απλό αντίγραφο).
Θ ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτουσ απαραίτθτουσ τελικοφσ ελζγχουσ των ανωτζρω εγγράφων για τθ
ςυνολικι παραλαβι του ςυνολικοφ ζργου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα και τθν αποπλθρωμι του
αναδόχου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ: (Ρα αναφερκεί υποχρεωτικά ο τρόποσ πλθρωμισ ςφμφωνα με αναφερόμενα ςτθ
παράγραφο 5.1.1. τθσ διακιρυξθσ)
ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑΣΟ 1
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΩΡ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ
ΞΑΨΑΧΞΕΩΩΡ (0101), ΚΕΦΠΛΞΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ & ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΕΦΛΣΩ (0102),
ΨΩΘΧ ΑΕΦΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ (0103) ΧΧΣΟΛΞΩΡ ΠΣΡΑΔΩΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ) ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ) ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.
ΥΣΧΣΧΨΣ Φ.Υ.Α. (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ)
Φ.Υ.Α. (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ)
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ) ΠΕ Φ.Υ.Α.

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ) ΠΕ ΦΥΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΘ ΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΘΜΑ 1
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ
(0101) ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (0102) ΨΤΞΘ ΑΕΡΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ (0103)
Αξία προ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟ

Περιγραφι

Ποςότθτα

315

ΠΘΧΑΡΘ ΘΟΕΞΨΦΣΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ
ΘΟΕΞΨΦΣΔΛΣΩ

2

316

ΠΘΧΑΡΘ ΘΟΕΞΨΦΣΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ MIG

4

317

ΧΩΧΞΕΩΘ ΣΩΓΣΡΣΞΣΟΟΘΧΘΧ

3

318

ΑΕΦΣΧΩΠΥΛΕΧΨΘΧ

2

319

ΥΟΑΡΘ

3

320

ΘΟΕΞΨΦΣΥΣΡΨΑ

1

321

ΧΨΦΑΡΨΗΑ - ΨΑΟΛΔΛ - ΞΩΟΛΡΔΦΣΧ

1

323

ΦΦΕΗΣΔΦΑΥΑΡΣ

3

324

ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΨΣΦΡΣΧ ΑΞΦΛΒΕΛΑΧ

5

Σιμι μον.
(2)

φνολο
(3) = (1)*(2)

ΦΠΑ
24% (4)

υνολ. αξία
με ΦΠΑ
(5) = (4)+(3)
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325

ΧΕΛΦΣΞΛΡΘΨΘ ΠΘΧΑΡΘ ΞΩΞΟΛΞΘΧ ΞΣΥΘΧ
ΟΑΠΑΦΛΡΑΧ

2

338

ΧΩΠΥΩΞΡΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ

3

339

ΘΠΛΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ
(ΞΑΡΑΟΑΨΘ)

4

340

ΧΨΑΚΠΣΧ ΞΟΛΠΑΨΛΧΨΛΞΣΩ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΣΩ

3

341

ΧΨΑΚΠΣΧ ΑΡΑΞΨΘΧΘΧ ΨΩΞΨΛΞΩΡ ΠΕΧΩΡ

2

343

ΦΣΦΘΨΣ ΨΘΦΛΑΞΣ ΑΡΕΠΣΠΕΨΦΣ ΠΕ
ΨΑΩΨΣΧΦΣΡΘ ΠΕΨΦΘΧΘ ΩΓΦΑΧΛΑΧ &
ΚΕΦΠΣΞΦΑΧΛΑΧ

3

344

ΒΑΟΛΨΧΑ ΑΡΛΧΡΕΩΧΘΧ ΔΛΑΦΣΩΡ ΩΥΕΦΩΚΦΘΧ
ΑΞΨΛΡΣΒΣΟΛΑΧ

3

345

ΦΣΦΘΨΣ ΣΦΓΑΡΣ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΩ
ΘΧΣΩ

2

352

ΑΨΣΠΛKΣΧ ΧΑΟΩΒΔΛΡΣΧ ΟΕΒΘΨΑΧ ΠΕ
ΞΑΩΧΨΘΦΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ

3

362

ΩΔΦΑΩΟΛΞΣΧ ΧΕΛΦΣΞΛΡΘΨΣΧ ΞΣΩΦΠΥΑΔΣΦΣΧ

3

363

ΧΩΟΘΡΣΞΣΦΨΘΧ

3

365

ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΧΧΘΠΑΨΛΧΠΣΩ ΨΑΦ (ΔΛΑΞΟΑΔΩΧΘΧ)

3

367

ΑΡΑΟΩΨΘΧ ΞΑΩΧΑΕΦΛΩΡ ΓΛΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘ
ΚΕΦΠΑΡΧΘ (ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ - ΑΕΦΛΣ)

3

φνολο Σμιματοσ 1

Σ ΥΦΣΧΦΕΦΩΡ
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑΣΟ 2
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣΩ ΣΧΘΠΑΨΩΡ (0104)
ΧΧΣΟΛΞΩΡ ΠΣΡΑΔΩΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ) ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ) ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.
ΥΣΧΣΧΨΣ Φ.Υ.Α. (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ)
Φ.Υ.Α. (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ)
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ) ΠΕ Φ.Υ.Α.

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ) ΠΕ ΦΥΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΘ ΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΘΜΑ 2
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ ΟΧΘΜΑΣΩΝ (0104)
Αξία προ ΦΠΑ
Α/Α

Περιγραφι

Ποςότθτα

372

ΔΛΑΓΡΩΧΨΛΞΘ ΧΩΧΞΕΩΘ ΨΕΟΕΩΨΑΛΑΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ
ΠΕ OBD II ΞΑΛ LAPTOP

4

373

ΧΩΧΞΕΩΘ ΞΑΚΑΦΛΧΠΣΩ ΠΥΕΞ ΠΕ ΩΥΕΦΘΧΣΩΧ

3

374

ΧΩΧΞΕΩΘ ΕΑΕΦΩΧΘΧ ΦΦΕΡΩΡ ΠΕ ΨΑΥΕΧ

1

376

ΒΑΟΒΣΟΛΡΛΕΦΑ ΑΕΦΣΧ

1

379

ΑΡΩΨΩΨΛΞΣ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΩΡ ΔΛΞΣΟΣΡΣ ΠΕ ΒΑΧΘ

1

381

ΧΩΠΥΛΕΧΣΠΕΨΦΣ ΓΛΑ ΒΕΡΗΛΡΣΞΛΡΘΨΘΦΕΧ

1

382

ΧΩΠΥΛΕΧΣΠΕΨΦΣ ΓΛΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΞΛΡΘΨΘΦΕΧ

1

383

ΧΩΧΞΕΩΘ ΔΣΞΛΠΘΧ ΥΛΕΧΘΧ, ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΩΘΧ

1

384

ΕΞΞΛΡΘΨΘΧ

4

397

ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΦΣΧΩΡ

4

398

ΑΡΑΟΩΨΘΧ ΞΑΩΧΑΕΦΛΩΡ

4

399

ΨΕΨΦΑΞΩΟΛΡΔΦΣΧ ΞΛΡΘΨΘΦΑΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ

4

400

ΒΕΡΗΛΡΣΞΛΡΘΨΘΦΑΧ

4

401

ΠΣΡΑΔΑ ΕΟΕΓΧΣΩ ΞΑΛ ΕΣΠΣΛΩΧΘΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ
ΨΦΣΦΣΔΣΧΛΑΧ ΞΑΩΧΛΠΣΩ

1

402

ΕΣΠΣΛΩΨΘΧ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΣΩ

1

404

ΕΥΣΥΨΛΞΣ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΥΕΦΛΧΨΦΣΦΛΞΣΩ

4

Σιμι μον.
(2)

φνολο
(3) = (1)*(2)

ΦΠΑ
24% (4)

υνολ. αξία
με ΦΠΑ
(5) = (4)+(3)
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ΞΛΡΘΨΘΦΑ WANKEL
405

ΕΥΣΥΨΛΞΣΧ ΥΛΡΑΞΑΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ABS BRAKE
BOARD

3

406

ΔΛΑΦΣΦΛΞΣ ΧΕ ΨΣΠΘ TORSEN

3

407

ΕΥΣΥΨΛΞΘ ΔΛΑΨΑΘ ΠΘΧΑΡΛΧΠΩΡ ΧΕ ΨΣΠΕΧ ΓΛΑ
ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΞΛΡΘΧΘΧ 4Χ4

4

φνολο Σμιματοσ 2

Σ ΥΦΣΧΦΕΦΩΡ
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑΣΟ 3
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΛΔΩΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΩΡ
ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ (0701), ΞΣΠΠΩΨΛΞΘΧ (0702), ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ (0803) ΞΑΛ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΣΞΣΠΛΑΧ (0805)
ΧΧΣΟΛΞΩΡ ΠΣΡΑΔΩΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ) ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ) ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.
ΥΣΧΣΧΨΣ Φ.Υ.Α. (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ)
Φ.Υ.Α. (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ)
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ) ΠΕ Φ.Υ.Α.

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ) ΠΕ ΦΥΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΘΘ ΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΘΜΑ 3
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΑΙΘΘΣΙΚΘ (0701), ΚΟΜΜΩΣΙΚΘ (0702), ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ
(0803) ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΟΚΟΜΙΑ (0805)
Αξία προ ΦΠΑ
Α/Α

Περιγραφι

Ποςότθτα

148

ΥΣΟΩΚΦΣΡΕΧ RELAX

6

149

ΧΞΑΠΥΣ ΨΦΣΧΘΟΑΨΑ

10

150

ΧΩΧΞΕΩΘ ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΧΘΧ

2

152

VAPEUR ΨΦΣΧΘΟΑΨΑ

2

153

ΩΨΛΧΩΧΡΑ

2

154

ΧΩΧΞΕΩΘ ΛΣΡΛΧΠΣΩ

2

155

ΞΕΦΛΕΦΑ

2

156

ΞΛΡΘΨΘ ΥΣΟΩΠΣΡΑΔΑ ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ
ΧΩΠΑΨΣΧ/ΥΦΣΧΩΥΣΩ

2

157

ΕΕΨΑΧΨΛΞΣ ΞΦΕΒΒΑΨΛ

1

158

ΠΘΧΑΡΘΠΑ ΔΛΑΓΡΩΧΘΧ ΔΕΦΠΑΨΣΧ - ΑΡΑΟΩΨΘΧ

3

159

ΩΥΕΦΘΧΣΧ ΥΦΣΧΩΥΣΩ

3

160

ΔΕΦΠΣΑΥΣΕΧΘ

3

161

ΩΥΕΦΘΧΣΧ ΧΩΠΑΨΣΧ

3

162

ΠΕΧΣΚΕΦΑΥΕΛΑ

3

167

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΠΩΦΣΩ

2

168

ΨΘΦΛΑΞΣΧ ΒΦΕΦΛΞΣΧ ΗΩΓΣΧ

2

Σιμι μον.
(2)

φνολο
(3) = (1)*(2)

ΦΠΑ
24% (4)

υνολ. αξία
με ΦΠΑ
(5) = (4)+(3)
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169

ΑΟΟΑΛΕΦΑ ΧΩΦΨΑΦΛΕΦΑ ΠΩΦΣΩ

1

170

ΞΣΩΞΟΣΚΕΑΨΦΣ

1

171

ΞΣΩΞΟΕΧ ΞΣΩΞΟΣΚΕΑΨΦΣΩ

2

190

ΧΨΕΓΡΩΨΘΦΑΧ ΠΑΟΟΛΩΡ (ΥΛΧΨΣΟΑΞΛ ΧΕΛΦΣΧ)

5

191

ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΨΑΟΛΔΛ

5

192

ΞΣΩΦΕΩΨΛΞΘ ΠΘΧΑΡΘ - ΞΟΑΧΛΞΘ

5

194

ΨΑΟΛΔΛΑ ΞΣΥΘΧ ΠΑΟΟΛΩΡ

5

227

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΑΧΞΘΧΘΧ ΑΚΦΩΥΛΡΣΩ ΧΩΠΑΨΣΧ Φ10

3

230

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΡΕΦΦΣΩ & ΕΥΛΡΕΦΦΛΔΛΣ

3

231

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΘΥΑΦ (ΧΩΞΩΨΛ)

3

236

ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘ ASPIRET & VEGA UNO

3

237

ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘ CAMI NEW ASKIR

3

239

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΧ ΦΣΦΘΨΣΧ ΑΥΛΡΛΔΩΨΘΧ

3

240

ΞΣΩΞΟΑ ΡΣΧΘΟΕΛΑΧ

3

241

ΨΦΣΧΘΟΑΨΣ ΛΠΑΨΛΧΠΣΩ ΠΕ ΞΑΔΣ

3

242

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΓΛΑ CPR

3

243

ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ ΧΩΧΞΕΩΘ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ

3

φνολο Σμιματοσ 3

Σ ΥΦΣΧΦΕΦΩΡ
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑΣΟ 4
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΛΔΩΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΩΡ ΥΟΣΛΑΦΧΩΡ ΕΠΥΣΦΛΞΣΩ ΡΑΩΨΛΞΣΩ (0901) ΞΑΛ
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΕΠΥΣΦΛΞΣΩ ΡΑΩΨΛΞΣΩ (1001)) ΧΧΣΟΛΞΩΡ ΠΣΡΑΔΩΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ) ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ) ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.
ΥΣΧΣΧΨΣ Φ.Υ.Α. (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ)
Φ.Υ.Α. (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ)
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ) ΠΕ Φ.Υ.Α.

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ) ΠΕ ΦΥΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΘΘ ΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΘΜΑ 4
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (0901) ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (1001))
Αξία προ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟ

Περιγραφι

Ποςότθτα

79

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΓΕΦΩΦΑΧ

2

80

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ GMDSS

2

81

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ ΩΓΦΣΩ ΦΣΦΨΛΣΩ

2

82

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣΩ

1

Σιμι μον.
(2)

φνολο
(3) =
(1)*(2)

ΦΠΑ
24% (4)

υνολ.
αξία με
ΦΠΑ
(5) =
(4)+(3)

φνολο Σμιματοσ 4

Σ ΥΦΣΧΦΕΦΩΡ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI: ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΩΗ

ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΘ
Προμικεια εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ:
«Τποδομζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ»
του ΕΠ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει τουσ κάτωκι πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, με τθν
απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. Θ μθ ςυμμόρφωςθ επί του ςυνόλου των ακόλουκων
απαιτιςεων αποτελεί αιτία απόρριψθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.
Χθμειϊνεται πωσ όπου ηθτείται πιςτοποιθτικό ISO 9001 καταςκευαςτι, κα πρζπει να περιλαμβάνει
ςτο πεδίο εφαρμογισ, τθν ςχετικι με το ηθτοφμενο κατθγορία προϊόντων. Επίςθσ, ςε όςεσ
προδιαγραφζσ των πινάκων ςυμμόρφωςθσ γίνεται αναφορά ςε πιςτοποιθτικά, ςιματα, διπλϊματα
ευρεςιτεχνίασ ι τφπουσ, ι αναφορά ςε οριςμζνθ παραγωγι ι προζλευςθ, νοείται και το «ι το
ιςοδφναμό τουσ», όπου εφαρμόηεται.
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

Προςφερόμενα προϊόντα εξοπλιςμοφ
1.

Ρα αναγραφεί ςε μορφι πίνακα για κάκε προςφερόμενο είδοσ ο
καταςκευαςτισ το μοντζλο και το ζτοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου.

ΡΑΛ

2.

Ρα προςκομιςτεί διλωςθ προςφζρωντα που να βεβαιϊνει για τα ακόλουκα:
1. τα προςφερόμενα είδθ (εκτόσ λογιςμικϊν), διακζτουν πιςτοποιθτικό CE
ι διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE. Σ προςφζρων αναλαμβάνει τθν
υποχρζωςθ να προςκομίςει επικυρωμζνα αντίγραφα των
πιςτοποιθτικϊν CE ι δθλϊςεων CE μετά από ςχετικό αίτθμα τθσ
ανακζτουςασ.
2. οι καταςκευαςτζσ των προςφερομζνων ειδϊν (που απαιτοφν ςτισ
προδιαγραφζσ τουσ πιςτοποιθτικό ISO ι αντίςτοιχο του καταςκευαςτι),
διακζτουν πιςτοποιθτικό ISO ι αντίςτοιχο. Σ προςφζρων αναλαμβάνει
τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει επικυρωμζνα αντίγραφα των
πιςτοποιθτικϊν (ISO ι αντίςτοιχο) μετά από ςχετικό αίτθμα τθσ
ανακζτουςασ.
3. τα είδθ που προςφζρει είναι ςε παραγωγι και δεν ζχει ανακοινωκεί
παφςθ παραγωγισ τουσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
προςφοράσ. Σ προςφζρων αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να
προςκομίςει ςχετικι βεβαίωςθ του καταςκευαςτι μετά από αίτθμα τθσ
ανακζτουςασ.
4. τα είδθ που κα προμθκεφςει κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα,
ενϊ ςε περίπτωςθ που ςτθν περίοδο παράδοςθσ ανακοινωκεί παφςθ
παραγωγισ ι το είδοσ δεν είναι πλζον διακζςιμο, είναι υποχρεωμζνοσ
να παραδϊςει είδοσ αντίςτοιχθσ ι καλφτερθσ τεχνολογίασ χωρίσ κανζνα
επιπλζον κόςτοσ και αλλαγι χρονοδιαγράμματοσ.
5. οι καταςκευαςτζσ των προςφερομζνων ειδϊν διακζτουν επαρκζσ
απόκεμα ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων για τουλάχιςτον δυο (2) ζτθ
από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ. Σ προςφζρων
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει ςχετικι βεβαίωςθ του
καταςκευαςτι μετά από αίτθμα τθσ ανακζτουςασ.
6. οι καταςκευαςτζσ των προςφερόμενων εκδόςεων των λογιςμικϊν δεν
ζχουν ανακοινϊςει παφςθ τθσ υποςτιριξθσ ι τθσ εξζλιξισ τουσ
(discontinued edition).
7. τα προϊόντα που προςφζρει, είναι αςφαλι και κατάλλθλα για χριςθ ςε

ΡΑΛ
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ςχολικό περιβάλλον από μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ.
θμείωςθ: όλα όςα ςυνοδεφουν τθν τεχνικι προςφορά και επιςυνάπτονται
ωσ παραπομπζσ τεκμθρίωςθσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ (προςπζκτουσ,
τεχνικά φυλλάδια, διαφθμιςτικά ι τεχνικά ζντυπα, εγχειρίδια χριςθσ κ.λπ.)
μποροφν να προςκομιςκοφν ωσ απλά αντίγραφα. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα
πιςτοποιθτικά/δθλϊςεισ/βεβαιϊςεισ (ISO, CE, Energy Star, TUV Energy
Efficiency, EPEAT κ.λπ.) τα οποία πρζπει να είναι επιςυναπτόμενα ωσ
επικυρωμζνα αντίγραφα.

3.

Ψα προςφερόμενα είδθ κα καλφπτονται με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, θ
περίοδοσ τθσ οποίασ:
1. ξεκινά με τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ των ειδϊν ςε επίπεδο
μονάδασ εκπαίδευςθσ και
2. διαρκεί τουλάχιςτον δυο (2) ζτθ από τθν θμερομθνία οριςτικισ
παραλαβισ του Ζργου.
Επίςθσ τα είδθ που ζχουν παραδοκεί καλφπτονται με υποχρζωςθ
αντικατάςταςθσ ελαττωματικοφ εξοπλιςμοφ (DOA) 15 θμερϊν από τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ από τθ μονάδα εκπαίδευςθσ.

ΡΑΛ

Εγγυιςεισ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Σι εγγυιςεισ των προςφερόμενων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, εκτυπωτϊν
χαρτιοφ, πολυμθχανθμάτων και βιντεοπροβολζων να καλφπτονται από τουσ
καταςκευαςτζσ
τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ
υποχρζωςθσ
αντικατάςταςθσ ελαττωματικοφ εξοπλιςμοφ (DOA) 15 θμερϊν από τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ από τθ μονάδα εκπαίδευςθσ. Ρα
επιςυναφκοφν οι ςχετικζσ δθλϊςεισ τουσ.
Προςφερόμενα προϊόντα λογιςμικϊν
Ρα αναγραφεί ςε μορφι πίνακα για κάκε προςφερόμενο λογιςμικό ο
καταςκευαςτισ, το προϊόν, θ ζκδοςθ και ο χρόνοσ ανακοίνωςισ τθσ
Ψα προςφερόμενα Οειτουργικά Χυςτιματα και τα προςφερόμενα Οογιςμικά
Εφαρμογϊν
Αυτοματιςμοφ
Γραφείου
να
διακζτουν
εργαλεία
προςβαςιμότθτασ (δυνατότθτα μεγζκυνςθσ, αναπαραγωγισ ιχου κ.λπ.).
Τποχρεϊςεισ αναδόχου
Πετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και με δεδομζνθ τθν πρόκεςθ του
Ω.ΥΑΛ.Κ. για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του εξοπλιςμοφ κατά τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία, ο ανάδοχοσ του εξοπλιςμοφ ΨΥΕ κα αναλαμβάνει τθν
υποχρζωςθ να ορίςει εξειδικευμζνο ςτζλεχοσ ι ςτελζχθ, τα οποίο ςε
ςυνεργαςία με τθν ανακζτουςα κα οριςτικοποιιςουν το περιεχόμενο τθσ
μιτρασ που κα αναπαραχκεί ςε όλουσ τουσ ςτακεροφσ και φορθτοφσ ΘΩ τθσ
προμικειασ. Χτθ μιτρα αυτι, εκτόσ των λογιςμικϊν που προβλζπονται ςτθν
τεχνικι πρόταςθ του αναδόχου, κα ςυμπεριλαμβάνονται και εκπαιδευτικά
λογιςμικά που κα προςδιορίςει θ ανακζτουςα και κα είναι ςυμβατά με τθν
ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ που περιλαμβάνεται ςτθν τεχνικι
πρόταςθ του αναδόχου.
Σ Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί ςτενά με το διευκυντι και κα εγκαταςτιςει τον
εξοπλιςμό ςτο χϊρο του εργαςτθρίου ι των αικουςϊν διδαςκαλίασ που κα
του υποδειχκεί από το διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςε ςθμεία όπου κα
υπάρχει θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ υποδομι (πρίηεσ ρεφματοσ, δικτφου,
επαρκισ χϊροσ τοποκζτθςθσ κ.λπ.) και κα επειδείξει τθν καλι λειτουργία του
εξοπλιςμοφ ςτθν επιτροπι παραλαβισ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Σ Ανάδοχοσ κα εκτυπϊςει και κα επικολλιςει μια ετικζτα ενδεικτικισ
διάςταςθσ 6εκ. x 10εκ. ςε κάκε προςφερόμενο είδοσ (ι ςτο κφριο τμιμα του
είδουσ αν πρόκειται για ςετ) που διακζτει ςτθν επιφάνειά του επαρκι
ελεφκερο χϊρο. Ψο περιεχόμενο τθσ ετικζτασ (κείμενο, εικόνεσ, μορφοποίθςθ
που κα δοκεί από τθν Ανακζτουςα) κα εκτυπωκεί ζγχρωμα.
Σι Ανάδοχοι των τμθμάτων κα καταςκευάςουν και κα τοποκετιςουν με δικι
τουσ ευκφνθ και κόςτοσ αναμνθςτικι (μόνιμθ) πινακίδα ςε κάκε ςχολικι
μονάδα που κα εξοπλίςουν. Θ τοποκζτθςθ τθσ πινακίδασ κα γίνεται με τθν
παράδοςι του εξοπλιςμοφ και, ςε κάκε περίπτωςθ, το αργότερο εντόσ τριϊν
μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ. Θ πινακίδα πρζπει να είναι
ςθμαντικοφ μεγζκουσ (41,5cm επί 31,5cm με προςζγγιςθ ± 10% ) και κα
τοποκετθκεί ςε ςθμείο εφκολα ορατό από το κοινό. Ψο υλικό καταςκευισ τθσ

ΡΑΛ
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ΡΑΛ
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πινακίδασ (διαφανζσ plexi glass πάχουσ τουλάχιςτον 5mm ι λευκό αλουμίνιο)
κακϊσ και ο τρόποσ τοποκζτθςθσ πρζπει να διαςφαλίηουν τθ μόνιμθ
εγκατάςταςι τθσ. Ψο περιεχόμενο τθσ πινακίδασ (κείμενο, εικόνεσ και
μορφοποίθςθ που κα δοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι) κα εκτυπωκεί πάνω
ςτο υλικό, κα είναι ζγχρωμο και κα είναι ευδιάκριτο.
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ΣΜΘΜΑ 1 (ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ (0101), ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ
& ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (0102), ΨΤΞΘ ΑΕΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ (0103))

ΚΩΔΙΚΟ 315 ΜΘΧΑΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΘΘ ΘΛΕΚΣΡΟΔΙΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
ΠΘΧΑΡΙ ΧΩΓΞΤΟΟΘΧΘΧ INVERTER ΘΟΕΞΨΦΣΔΜΣΩ ΠΘΧΑΡΘ ΨΦΣΦΣΔΣΧΛΑΧ 400V
1.
AC/50 - 60HZ Θ 230V/50HZ
2. ΛΧΧΩΧ ≥ 3,5 KW

3. ΠΑΧ ΦΕΩΠΑ ΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ: >200 Α
ΡΑ ΥΟΘΦΕΜ ΨΣΩΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΪΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΪΧ 2011/65 / ΕΕ, 2014/35 / ΕΕ, 2014/30
/ ΕΕ ΞΑΛ IEC 60974
5. ΡΑ ΕΧΕΛ ΕΡΕΦΓΣ ΦΩΚΠΛΧΨΘ ΧΩΡΨΕΟΕΧΨΘ ΛΧΧΩΣΧ
6. ΡΑ ΕΧΕΛ ΕΟΕΓΧΣΠΕΡΣ ΑΡΕΠΛΧΨΘΦΑ ΨΩΘΧ
7. ΘΟΕΞΨΦΣΔΛΣ ΠΕΧΦΛ 6MM

4.

8. ΡΑ ΧΩΡΣΔΕΩΕΨΑΛ ΠΕ ΣΟΑ ΨΑ ΥΑΦΕΟΞΣΠΕΡΑ (ΞΑΟΩΔΛΑΞΑΛ ΨΧΛΠΥΛΔΕΧ)
9. ΑΡΑΟΩΨΛΞΣΧ ΣΔΘΓΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΒΑΟΒΛΔΕΧ ΑΡΨΕΥΛΧΨΦΣΦΘΧ ΞΑΛ ΥΩΦΣΞΣΦΨΘ
ΦΩΚΠΛΧΨΘΧ ΣΩΓΣΡΣΩ ΞΑΛ ΑΧΕΨΛΟΛΡΘΧ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΡΑΛ

ΠΑΧ ΦΕΩΠΑ ΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ > 150 Α.
ΡΑ ΥΟΘΦΕΜ ΨΣΩΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΪΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΪΧ 2011/65/EU, 2014/35/EU,
2014/30/EU ΞΑΛ IEC 60974.
ΔΛΑΠΕΨΦΣΧ ΧΩΦΠΑΨΣΧ 0,6 -0,9 MM

ΟΑΧΨΛΧΣ ΔΛΥΟΣ 5Π

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

ΡΑ ΧΩΡΣΔΕΩΕΨΑΛ ΑΥΣ
ΧΩΦΠΑ ΕΥΛΧΑΟΞΩΠΕΡΣ 0,6 Θ 0,8 MM ΠΥΣΩΞΑΟΑ ARGON KAI CO2
ΡΑ ΧΩΡΣΔΕΩΕΨΑΛ ΠΕ ΣΟΑ ΨΑ ΑΥΑΦΑΛΨΘΨΑ ΥΑΦΕΟΞΣΠΕΡΑ (ΞΑΟΩΔΛΑ ΞΑΛ
ΨΧΛΠΥΛΔΕΧ)
ΑΡΑΟΩΨΛΞΣΧ ΣΔΘΓΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 316 ΜΘΧΑΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΘΘ MIG
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
ΠΘΧΑΡΘ ΨΦΣΦΣΔΣΧΛΑΧ 400V AC/50 - 60HZ Θ 230V/50HZ
ΛΧΧΩΧ > 5 KVA

ΚΩΔΙΚΟ 317 ΤΚΕΤΘ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΘΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΦΛΑΟΘ ΣΩΓΣΡΣΩ 10lt ΥΛΕΧΘΧ 150 bar ΞΑΛ ΑΧΕΨΛΟΛΡΘΧ 40 lt ΥΛΕΧΘΧ 15 bar.
2. ΨΦΣΧΘΟΑΨΘ ΒΑΧΘ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΦΛΑΟΩΡ

3.
4.
5.
6.
7.

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
NAI
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΦΟΣΓΣΥΑΓΛΔΑ ΣΩΓΣΡΣΩ ΞΑΛ ΑΧΕΨΛΟΘΡΘΧ
ΑΡΑΟΩΨΛΞΣΧ ΣΔΘΓΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 318 ΑΕΡΟΤΜΠΙΕΣΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΠΕ ΛΠΑΡΨΑ
2. ΑΕΦΣΦΩΟΑΞΛΣ (LT.): 200
3. ΞΛΡΘΨΘΦΑΧ (HP-ΨΑΧΘ-ΧΩΧΡΣΨΘΨΑ): ≥3HP - 230V - 50HZ . (Θ 400 V)

4. ΔΛΞΪΟΛΡΔΘ ΕΟΑΛΣΟΜΥΑΡΨΘ ΞΕΦΑΟΙ
5. ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘ (LT/MIN) ≥ 600
6. ΠΕΓΛΧΨΘ ΥΛΕΧΘ (BAR) ≥ 10

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΨΦΣΧΣΛ: 2 ΧΨΑΚΕΦΣΛ KAI 2 ΥΕΦΛΧΨΦΕΦΣΠΕΡΣΛ ΠΕ ΦΦΕΡΣ, ΓΛΑ ΠΕΓΑΟΩΨΕΦΘ
7.
ΧΨΑΚΕΦΣΨΘΨΑ.
8. ΑΡΑΟΩΨΛΞΣΧ ΣΔΘΓΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ
ΠΕ ΥΕΦΛΧΨΦΣΦΛΞΘ (360Σ) ΒΑΡΑ ΞΑΛ ΧΩΟΘΡΑ 2m. ΓΛΑ ΑΡΕΨΣ ΑΔΕΛΑΧΠΑ ΨΩΡ ΩΓΦΩΡ
9.
ΨΣΩ ΑΕΦΣΦΩΟΑΞΛΣΩ.
ΚΩΔΙΚΟ 319 ΠΛΑΝΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΞΑΚΕΨΘ ΥΟΑΡΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΦΩΚΠΛΗΣΠΕΡΘ ΔΛΑΔΦΣΠΘ ΞΣΥΘΧ ΨΣΩΟΆΧΛΧΨΣΡ 300 ΠΠ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΨΑΧΘ ΨΦΣΦΣΔΣΧΛΑΧ 220V – 380V
ΧΥΑΧΨΘ ΞΕΦΑΟΘ ΔΕΛΑ – ΑΦΛΧΨΕΦΑ ΖΩΧ +90°

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΔΛΑΔΦΣΠΘ ΧΨΑΩΦΩΨΣΩ ΨΦΑΥΕΗΛΣΩ ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ 560 X 150MM
ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΨΦΑΥΕΗΛΣΩ ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ 800 X 200MM

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΒΑΧΘ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΣΧ ΠΕ ΡΨΣΩΟΑΥΑΞΛ
ΛΧΧΩΧ ΠΣΨΕΦ ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ 1500W

NAI
ΡΑΛ

ΠΕΨΑΞΛΡΘΧΘ ΨΘΧ ΞΕΦΑΟΘΧ ΥΑΡΩ ΧΕ ΓΟΛΧΨΦΕΧ
ΑΡΑΟΩΨΛΞΣΧ ΣΔΘΓΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 320 ΘΛΕΚΣΡΟΠΟΝΣΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΨΑΧΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 400V, 2PH
2. ΠΕΓΛΧΨΣ ΦΕΩΠΑ ΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ > 6500 Α

3.
4.
5.
6.

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΛΞΑΡΣΨΘΨΑ ΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ ≥ 3+3 MM
ΧΩΡΨΕΟΕΧΨΘΧ ΛΧΧΩΣΧ > 0,7

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΧΕ ΨΦΣΧΙΟΑΨΣ ΦΣΦΕΜΣ
ΨΘΦΛΑΞΣ ΥΛΡΑΞΑ ΕΟΕΓΧΣΩ ΥΣΟΟΑΥΟΩΡ ΧΦΘΧΕΩΡ

ΡΑΛ

ΑΩΨΣΠΑΨΘ ΦΩΚΠΛΧΘ ΨΩΡ ΥΑΦΑΠΕΨΦΩΡ ΑΡΑΟΣΓΑ ΠΕ ΨΣ ΕΥΛΟΕΓΣΠΕΡΣ ΕΦΓΑΟΕΛΣ
7.
ΞΑΛ ΨΣ ΥΑΧΣΧ ΨΣΩ ΠΕΨΑΟΟΣΩ
8. ΒΑΚΠΣΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ IP22
9. ΩΔΦΣΨΩΞΨΘ
ΚΩΔΙΚΟ 321 ΣΡΑΝΣΗΑ - ΨΑΛΙΔΙ - ΚΤΛΙΝΔΡΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΨΦΛΑ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΑ ΧΕ ΖΡΑ ΧΨΦΆΡΨΗΑ-ΞΪΟΛΡΔΦΣΧ-ΨΑΟΜΔΛ
2. ΡΑ ΔΛΑΚΕΨΕΛ ΠΣΧΟΤ 2 ΧΕΛΦΣΟΑΒΪΡ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

3. ΕΥΛΦΆΡΕΛΑ ΕΦΓΑΧΜΑΧ ≥1000MM
4. ΧΨΑΚΕΦΙ ΠΘΧΑΡΙ ΥΣΟΟΑΥΟΪΡ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΪΡ ΓΛΑ ΞΪΟΛΧΘ, ΞΆΠΨΘ ΞΑΛ ΔΛΆΨΠΘΧΘ
5. ΥΑΧΣΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΟΑΠΑΦΛΡΑΧ > 1 MM
ΚΩΔΙΚΟ 323 ΦΡΕΗΟΔΡΑΠΑΝΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΨΩΥΣΧ ΥΑΓΞΣΩ
2. ΒΑΧΘ ΧΨΘΦΛΘΧ
3. ΥΦΣΦΩΟΑΞΨΘΦΑΧ

ΡΑΛ
NAI
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
NAI
NAI
ΡΑΛ

4. ΔΛΑΞΣΥΨΘΧ ΕΞΨΑΞΨΣΩ ΑΡΑΓΞΘΧ
5. ΧΥΑΧΛΠΣ ΞΕΦΑΟΘΧ Α-Δ ± 90Σ
6. ΨΘΦΛΑΞΣΧ ΔΕΛΞΨΘΧ ΒΑΚΣΩΧ ΑΞΦΛΒΕΛΑΧ
7. ΧΨΣΥ ΒΑΚΣΩΧ ΔΛΑΨΦΘΧΘΧ
8. ΛΞΑΡΣΨΘΨΑ ΔΛΑΨΦΘΧΘΧ (MM) ≥ Ø 20 MM
9. ΛΞΑΡΣΨΘΨΑ ΦΦΕΗΑΦΛΧΠΑΨΣΧ (MM) ≥ Ø 25MM
10. ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΨΦΑΥΕΗΛΣΩ ≥500X150 MM
11. ΑΥΣΧΨΑΧΘ ΑΨΦΑΞΨΣΩ ΨΦΑΥΕΗΛΣΩ ≥ 350 MM
12. ΛΧΧΪΧ ≥ 1200 W
13. ΨΑΧΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 230V ~50HZ (H 400 V)
14. ΨΑΧΩΨΘΨΑ ΑΣΡΑ / ΚΕΧΕΛΧ 100- 3.000 RPM / 2
15. ΔΛΑΔΦΣΠΕΧ (Η/Χ/Ω): ≥ 400/ 400 / 180 MM
16. ΠΕ ΑΩΨΣΠΑΨΘ ΥΦΣΩΧΘ ΨΦΩΥΑΡΛΣΩ
17. ΠΕ ΑΩΨΣΠΑΨΘ ΥΦΣΩΧΘ ΨΦΑΥΕΗΛΣΩ Α-Δ
18. ΑΡΑΟΩΨΛΞΣΧ ΣΔΘΓΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ

1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΡΑΛ
NAI
NAI
NAI
ΡΑΛ
NAI
NAI
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
NAI
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 324 ΜΘΧΑΝΙΚΟ ΣΟΡΝΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
ΠΕ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

ΑΥΣΧΨΑΧΘ ΠΕΨΑΩ ΞΕΡΨΦΩΡ (MM): ≥ 800
ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΠΕΨΑΨΣΥΛΧΘΧ ΨΣΩ ΞΕΡΨΦΣΦΣΦΕΑ ΓΛΑ ΞΩΡΛΞΘ ΨΣΦΡΕΩΧΘ
ΩΨΣΧ ΞΕΡΨΦΣΩ (MM): ≥200
ΠΕΓΛΧΨΘ ΔΛΑΠΕΨΦΣΧ ΥΕΦΛΧΨΦΣΦΘΧ (MM) : ≥ 250

ΡΑΛ
ΡΑΛ
NAI
NAI
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΨΦΩΥΑ ΑΨΦΑΞΨΣΩ (MM): ≥ 30

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΦΛΚΠΣΧ ΨΑΧΩΨΘΨΩΡ ΑΨΦΑΞΨΣΩ: ≥16
ΔΛΑΔΦΣΠΘ ΥΑΡΩ ΨΦΑΥΕΗΛΣΩ ≥ 130MM

NAI
ΡΑΛ

ΔΛΑΔΦΣΠΘ ΕΓΞΑΦΧΛΣΩ ΨΦΑΥΕΗΛΣΩ ≥ 220mm
ΨΑΧΩΨΘΨΕΧ ΥΕΦΛΧΨΦΣΦΘΧ (R.P.M) 70-1800

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΛΧΧΩΧ: ≥ 1,5 KW
ΑΦΛΧΨΕΦΘ/ΔΕΛΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΑΨΦΑΞΨΣΩ

ΡΑΛ

ΔΛΑΞΣΥΨΘΧ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΠΕ ΑΥΣΧΩΡΔΕΧΘ ΧΩΦΛΧ ΨΑΧΘ, ΧΨΣΥ ΕΞΨΑΞΨΣΩ ΑΡΑΓΞΘΧ
13.
ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΞΛΡΘΨΘΦΑ
14. ΨΩΞΨΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
15. ΕΣΥΟΛΧΠΕΡΣΧ ΠΕ ΥΦΣΦΩΟΑΞΨΘΦΑ ΑΨΦΑΞΨΣΩ

16.
17.
18.
19.

ΕΣΥΟΛΧΠΖΡΣ ΠΕ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΤ ΆΡΩ ΓΟΪΧΨΦΑΧ
ΠΘΧΑΡΛΞΣ ΦΦΕΡΣ ΥΣΔΛΣΩ
ΦΩΧ ΠΘΧΑΡΙΧ

ΣΦΑΨΣΨΘΨΑ ΧΘΠΕΛΣΩ ΞΣΥΘΧ
ΨΑΧΘ: 230V AC

3.
4.
5.

1.
2.

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΠΕΓΛΧΨΣ ΥΑΧΣΧ ΞΣΥΘΧ ΑΟΣΩΠΛΡΛΣΩ: ≥2,5 MM

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΠΕΓΛΧΨΣ ΥΑΧΣΧ ΞΣΥΘΧ ΟΑΠΑΦΛΡΑΧ: ≥ 2,5 MM
ΠΕΓΛΧΨΣ ΥΑΧΣΧ ΞΣΥΘΧ INOX: ≥ 1,8 MM

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΠΕΓΛΧΨH ΔΛΑΠΕΨΦΣΧ ΞΣΥΘΧ: ≥550 MM
ΣΡΣΠΑΧΨΛΞΕΧ ΧΨΦΣΦΕΧ: ≥ 1500 ςτρ/λεπτό

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΣΡΣΠΑΧΨΛΞΘ ΛΧΧΩΧ ≥ 520 WATT
ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 1000 x 300 x 220 mm ±10% (Π x Υ x Ω)

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΡΑΟΩΨΛΞΣΧ ΣΔΘΓΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ

4. ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΞΣΩΨΛ ΧΩΡΔΕΧΕΩΡ

2.

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣ ΔΣΞΛΠΘΧ

ΚΩΔΙΚΟ 338 ΤΜΠΤΚΝΩΣΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Θ ΧΩΠΥΩΞΡΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΧΕ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΒΑΧΘ ΧΩΡΑΦΠΣΟΣΓΘΠΕΡΘ ΞΑΛ
ΡΑ ΑΥΣΨΕΟΕΛΨΑΛ ΑΥΣ:
1.
ΧΩΠΥΛΕΧΨΘ ΞΟΕΛΧΨΣΩ ΨΩΥΣΩ ≥ 1/3 HP ΠΕ ΒΑΟΒΛΔΑ SERVICE ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ ΞΑΛ
ΨΩΞΨΛΞΣ ΠΕΧΣ R-134A
2. ΧΩΟΟΕΞΨΘ ΩΓΦΣΩ ΠΕ ΒΑΟΒΛΔΑ SERVICE
3. ΧΩΠΥΩΞΡΩΨΘ ΑΡΑΟΣΓΘΧ ΛΞΑΡΣΨΘΨΑΧ ΒΕΒΛΑΧΠΕΡΘΧ ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΧ ΑΕΦΑ

1.

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 325 ΧΕΙΡΟΚΙΝΘΣΘ ΜΘΧΑΝΘ ΚΤΚΛΙΚΘ ΚΟΠΘ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΧΩΧΞΕΩΘ ΞΩΞΟΛΞΘΧ ΞΣΥΘΧ ΠΕ ΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘ ΘΟΕΞΨΦΛΞΣΩ ΨΑΟΛΔΛΣΩ
2. ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΞΕΟΩΦΣΧ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ
339 ΘΜΙΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ (ΚΑΝΑΛΑΣΘ)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Θ ΠΣΡΑΔΑ ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΔΛΑΛΦΣΩΡΕΡΘ ΘΠΛΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΨΩΥΣΩ.
ΨΩΞΨΛΞΘΧ - ΚΕΦΠΛΞΘΧ ΑΥΣΔΣΧΘΧ ≥18.000BTU/H .
Θ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ ΡΑ ΠΥΣΦΕΛ ΡΑ ΨΣΥΣΚΕΨΘΚΕΛ ΧΕ ΣΦΚΛΑ ΚΕΧΘ Ι
ΣΦΛΗΣΡΨΛΑΞΑΛ ΡΑ ΕΧΕΛ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΧΩΡΔΕΧΘΧ ΠΕ ΑΕΦΑΓΩΓΣ.
Σ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΧ ΑΡΕΠΛΧΨΘΦΑΧ ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΦΩΓΣΞΕΡΨΦΛΞΣΧ 3 ΨΑΧΩΨΘΨΩΡ
ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ.
Θ ΧΨΑΚΠΘ ΚΣΦΩΒΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ ΡΑ ΕΛΡΑΛ < 43 DB(Α) ΞΑΛ ΓΛΑ
ΨΘΡ ΕΩΨΕΦΛΞΘ < 65 DB(Α).
ΨΣ ΨΩΞΨΛΞΣ ΥΣΩ ΚΑ ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΕΛ Θ ΠΣΡΆΔΑ ΡΑ ΕΛΡΑΛ R32
ΚΩΔΙΚΟ 340 ΣΑΘΜΟ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
ΑΩΨΣΠΑΨΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ Α/C ΠΕ ΣΟΕΧ ΨΛΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΕΧ ΞΑΛ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΕΧ ΓΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΞΛΡΘΨΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ R134a.
Θ ΠΣΡΑΔΑ ΡΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΕΛ ΧΕΛΦΣΞΛΡΘΨΑ Θ ΑΩΨΣΠΑΨΑ ΓΛΑ ΑΡΑΞΨΘΧΘ, ΑΡΑΞΩΞΟΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΑΡΑΥΟΘΦΩΧΘ ΨΩΞΨΛΞΣΩ.
ΒΑΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΧΦΘΧΨΘ 250 ΣΧΘΠΑΨΑ
ΠΕΓΛΧΨΘ ΥΛΕΧΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 16 BAR

3.
4.
5. ΚΕΦΠΣΞΦΑΧΛΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 10-500C

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Χελίδα
75

20PROC006602590
2020-04-22
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Γ: ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 03/2020
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ΨΦΣΦΣΔΣΧΛΑ 220-230V,50HZ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΒΑΦΣΧ <100 KG
ΑΩΨΣΠΑΨΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΡΛΧΡΕΩΧΘΧ ΔΛΑΦΦΣΩΡ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΦΑΛΦΕΧΘ ΟΑΔΛΣΩ -ΖΞΧΩΧΘ ΟΑΔΛΣΩ -ΣΥΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ
ΖΞΧΩΧΘ ΦΚΣΦΛΗΣΩΧΑΧ ΒΑΦΘΧ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΠΑΡΣΠΕΨΦΑ
ΣΚΣΡΘ LCD ΠΕ 80 ΧΑΦΑΞΨΘΦΕΧ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΧΩΠΥΛΕΧΨΘΧ ΞΟΕΛΧΨΣΩ ΨΩΥΣΩ ΩΨΘΟΘΧ ΑΥΣΔΣΧΘΧ ≥1/4HP
ΔΛΒΑΚΠΛΑ ΑΡΨΟΛΑ ΞΕΡΣΩ ≥170 L/MIN

ΡΑΛ

ΑΞΦΛΒΕΛΑ ΗΩΓΑΦΛΑΧ ± 5 GR

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΦΛΟΨΦΣ ΩΨΘΟΘΧ ΑΥΣΔΣΧΘΧ

ΚΩΔΙΚΟ 341 ΣΑΘΜΟ ΑΝΑΚΣΘΘ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΛΧΧΩΧ ΧΩΠΥΛΕΧΨΘ ≥ 3/4 HP DC INVERTER ΔΛΞΩΟΡΔΦΣ ΥΑΟΛΡΔΦΣΠΛΞΣ (OIL LESS)
2. ΠΕ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΑΩΨΣΞΑΚΑΦΛΧΠΣΩ (SELF PURGE)

3. ME ΣΚΣΡΘ LCD
4. ΠΕ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΑΩΨΣΞΑΚΑΦΛΧΠΣΩ (SELF PURGE)
5. ΒΑΦΣΧ < 11 KG

2.
3.

ΚΩΔΙΚΟ 343 ΦΟΡΘΣΟ ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΣΡΟ ΜΕ ΣΑΤΣΟΧΡΟΝΘ ΜΕΣΡΘΘ
ΤΓΡΑΙΑ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
ΕΩΦΣΧ ΨΑΧΩΨΘΨΑΧ ΑΕΦΑ ΑΥΣ 0.3 ΕΩΧ 15M/SEC ΠΕ ΑΞΦΛΒΕΛΑ +/- 3%,
AΛΧΚΘΨΘΦΑΧ ΩΓΦΑΧΛΑΧ, ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΧ, ΠΕ ΕΩΦΣΧ 10 ΕΩΧ 95%RH, ΑΞΦΛΒΕΛΑ +/3%RH ΞΑΛ ΑΡΑΟΩΧΘ 0.4%RH
ΑΛΧΚΘΨΘΦΑΧ ΚΕΦΠΣΞΦΑΧΛΑΧ ΧΕ °F & °C (23°F ΕΩΧ 149°F & -5°C ΕΩΧ 65°C) ΠΕ
ΑΞΦΛΒΕΛΑ +/-1°C (+/-2°F) ΞΑΛ ΑΡΑΟΩΧΘ 0.6°C
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΣΚΣΡΘ

4.
5. ΕΩΧΦΘΧΨΣ ΞΑΛ ΕΟΑΦΦΩ <300GR
6. ΡΑ ΧΩΡΣΔΕΩΕΨΑΛ ΑΥΣ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣΨΑΨΘ ΚΘΞΘ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΞΛΨ ΕΓΧΩΧΘΧ – ΨΦΣΠΥΑ & ΟΑΧΨΛΧΣ
ΓΩΑΟΛΑ UVS-40

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΘΞΘ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ
ΑΦΑΛΦΕΨΛΞΣ ΧΦΩΧΨΛΞΘΧ ΣΩΧΛΑΧ UV

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 345 ΦΟΡΘΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΣΡΘΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΘΧΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. MΕΓΑΟΘ ΕΩΑΡΑΓΡΩΧΨΘ ΣΚΣΡΘ ΠΕ ΕΡΔΕΛΘ ΠΕΨΦΘΚΕΡΨΩΡ ΨΛΠΩΡ.
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΛΠΩΡ MIN.-MAX., ΞΑΨΑΓΦΑΦΘ ΕΩΧ ΞΑΛ 20.000 ΠΕΨΦΘΧΕΩΡ ΓΛΑ
2.
ΠΑΞΦΣΧΦΣΡΛΣ ΕΟΕΓΧΣ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ ΠΕΧΩ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ.
3. ΨΦΕΛΧ ΞΟΛΠΑΞΕΧ ΠΕ ΑΩΨΣΠΑΨΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ (30-130DB),

4. ΒΑΚΠΛΔΕΧ ΠΕΨΦΘΧΕΩΡ ΑΡΑ 0,1DB.
5.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 344 ΒΑΛΙΣΑ ΑΝΙΧΝΕΤΘ ΔΙΑΡΟΩΝ ΤΠΕΡΤΘΡΘ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Θ ΒΑΟΛΨΧΑ ΡΑ ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΛ :
1.
OPTIMAX JR UV LED
2. 2 ΧΦΩΧΨΛΞΑ ΦΩΧΛΓΓΛΑ

3.
4.
5.
6.

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΞΑΨΑΟΟΘΟΑ ΨΩΞΨΛΞΑ:
R12,R22,R134A,R401A(MP39),R401B,R401C,R402A,R402B,R404A,R406A,R407A,R407
6. B,R407C,R40 7D,
R408A,R409A,R410A,R411A,R412A,R500,R502,R507,R509,R417A,R422A,R422D,R123
4YF & R32
ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΕΧ ΑΡΑΞΨΘΧΘΧ : ΑΕΦΛΣ ≥19 KG/H , ΩΓΦΣ ≥ 100 KG/H (ΑΥΟΘ ΧΩΡΔΕΧΘ)
7.
PUSH-PULL ΧΩΡΔΕΧΘ , ≥400 KG/H

1.

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

ΡΑ ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΛ: ΚΘΞΘ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ, ΟΣΓΛΧΠΛΞΣ ΓΛΑ WINDOWS, ΞΑΟΩΔΛΣ
ΧΩΡΔΕΧΘΧ ΠΕ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ, ΞΑΨΧΑΒΛΔΛ ΞΑΛ ΠΥΑΨΑΦΛΑ 9V.

ΚΩΔΙΚΟ 352 ΑΣΟΜΙKΟ ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΘΣΑ ΜΕ ΚΑΤΣΘΡΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΡΑ ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΛ:

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

Χελίδα
76

20PROC006602590
2020-04-22
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Γ: ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 03/2020
 ΥΛΡΑΞΑ ΣΦΓΑΡΩΡ
 ΞΑΩΧΨΘΦΑ ΠΕ ΥΦΣΚΕΦΠΑΡΧΘ, ΥΦΣΦΩΚΠΛΗΠΕΡΣ
 ΞΩΞΟΣΦΣΦΘΨΘ ΗΕΧΨΣΩ ΡΕΦΣΩ ΚΕΦΠΑΡΧΘΧ
 ΞΩΞΟΣΦΣΦΘΨΘ ΗΕΧΨΣΩ ΡΕΦΣΩ ΧΦΘΧΘΧ
 ΕΡΑΟΟΑΞΨΘ ΧΑΟΞΛΡΣ ΓΛΑ ΥΑΦΑΓΩΓΘ ΗΡΧ
 ΔΣΧΕΛΣ ΔΛΑΧΨΣΟΘΧ
 ΒΑΟΒΛΔΑ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ
 ΧΦΑΛΦΛΞΘ ΒΑΡΑ ΥΟΘΦΩΧΘΧ
2. ΑΨΣΠΛΞΣΧ ΟΕΒΘΨΑΧ ΧΩΠΥΩΞΡΩΠΑΨΩΡ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ ≥ 20.000
3. ΩΦΕΟΛΠΘ ΑΥΣΔΣΧΘ ΠΕΨΦΘΠΕΡΘ ΧΨΣ 100% ≥ 95%
4. ΘΧΘΨΛΞΘ ΛΧΧΩΧ ΚΕΦΠΑΡΧΘΧ ≤ 60 dB

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΥΑΦΣΧΕΧ ΕΛΧΣΔΣΩ ΕΣΔΣΩ > 1 IN
ΞΑΩΧΨΘΦΑΧ ΠΥΟΕ ΦΟΣΓΑΧ ΥΦΣΦΩΚΠΛΧΠΕΡΣΧ ΞΑΛ ΘΧΣΠΣΡΩΨΛΞΣ ΞΑΟΩΠΠΑ
ΕΥΛΥΦΣΧΚΕΨΣΧ ΕΡΑΟΟΑΞΨΘΧ ΧΩΠΥΩΞΡΩΠΑΨΩΡ INOX
ΠΕΓΛΧΨΘ ΥΛΕΧΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ≥ 4 BAR
ΥΕΦΛΕΞΨΛΞΣΨΘΨΑ ΡΕΦΣΩ > 17 L

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΔΣΧΕΛΣ ΔΛΑΧΨΣΟΘΧ > 10 L
ΔΛΑΨΣΠΘ ΞΑΠΛΡΑΔΑΧ > 125 MM

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΥΑΦΣΧΘ ΗΕΧΨΣΩ ΡΕΦΣΩ ≥ 11 L/MIN

ΚΩΔΙΚΟ 362 ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΘΣΟ ΚΟΤΡΜΠΑΔΟΡΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΦΣΦΘΨΣΧ ΩΔΦΑΩΟΛΞΣΧ ΞΣΩΦΠΥΑΔΣΦΣΧ
2. ΞΩΞΟΩΠΑ, ΠΕ ΕΠΒΣΟΣ ΕΥΑΡΑΦΣΦΑΧ ΠΕ ΕΟΑΨΘΦΛΣ

3.
4.
5.
6.

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

3.

4.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΥΕΦΛΧΨΦΕΦΣΠΕΡΣ ΨΦΛΥΣΔΣ

ΚΩΔΙΚΟ 365 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΘΜΑΣΙΜΟΤ ΣΑΦ (ΔΙΑΚΛΑΔΩΘ)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΧΧΘΠΑΨΛΧΠΣΩ ΨΑΦ (ΔΛΑΞΟΑΔΩΧΘΧ) ΓΛΑ ΧΑΟΞΣΧΩΟΘΡΑ.
2. ΠΑΡΕΟΑ ΨΑΦΑΔΣΦΣΩ

2.

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΞΑΟΣΩΥΛΑ ΓΛΑ ΧΛΔΘΦΣΧΩΟΘΡΑ ⅜, ½, ¾, 1, 1 ¼, 1½, 2, 2½, 3 IN
NA ΥΑΦΑΔΣΚΕΛ ΧΕ ΞΛΒΩΨΛΣ ΠΕ ΣΟΣΡ ΨΣΡ ΕΣΥΟΛΧΠΣ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

1.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

ΓΩΡΛΑ ΞΣΩΦΠΥΑΦΛΧΠΑΨΣΧ : ΑΥΣ 0° ΕΩΧ 90°.

ΚΩΔΙΚΟ 363 ΩΛΘΝΟΚΟΦΣΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΞΣΥΘΧ 3/4 ΕΩΧ 3 IN (ΓΛΑ ΧΑΟΩΒΔΣΧΩΟΘΡΕΧ ΕΩΧ 3'')
2. ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΑ ΦΣΔΑΞΛΑ

3.
4.
5.
6.

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΦΩΚΠΛΗΣΠΕΡΣ ΨΦΩΥΑΡΛ 10-42mm
ΥΕΡΧΑ ΥΣΡΨΑ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΞΕΦΑΟΕΧ ΓΛΑ Φ15, Φ18, Φ22, Φ28
ΒΑΟΛΨΧΑ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 367.ΑΝΑΛΤΣΘ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΘΕΡΜΑΝΘ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΑΕΡΙΟ)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
ΑΡΑΟΩΨΘΧ ΞΑΩΧΑΕΦΛΩΡ ΓΛΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ, ΦΩΧΛΞΣ ΑΕΦΛΣ, ΥΦΣΥΑΡΛΣ, ΒΣΩΨΑΡΛΣ, LPG,
PELLETS, ΦΩΨΑΕΦΛΣ, ΒΛΣΡΨΘΗΕΟ, ΒΛΣΑΕΦΛΣ,
ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΕΞΨΩΥΩΧΘΧ ΞΑΛ ΧΩΡΔΕΧΘ ΠΕ Θ/Ω
ΠΕΨΦΘΧΕΛΧ:
 ΔΛΣΕΛΔΛΣ ΨΣΩ ΑΡΚΦΑΞΑ CO2
 ΠΣΡΣΕΛΔΛΣ ΨΣΩ ΆΡΚΦΑΞΑ CO – ΠΕ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ
 ΠΣΡΣΕΛΔΛΣ ΨΣΩ ΑΗΩΨΣΩ NO ΩΨΘΟΣΩ ΕΩΦΣΩΧ (HIGH NO)
 ΕΟΞΩΧΠΣ
 ΚΕΦΠΣΞΦΑΧΛΑ ΞΑΩΧΑΕΦΛΩΡ
 ΚΕΦΠΣΞΦΑΧΛΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ
ΡΑ ΩΥΣΟΣΓΛΗΕΛ:
 ΣΩΓΣΡΣ (O2)
 ΣΕΛΔΛΑ ΨΣΩ ΑΗΩΨΣΩ (NOX)
 ΑΥΩΟΕΛΕΧ
 ΥΕΦΛΧΧΕΛΑ ΑΕΦΑ (Ο)

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
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5.
6.
7.

8.

ΑΥΣΔΣΧΘ (ΞΑΚΑΦΘ – ΠΕΛΞΨΘ – ΧΩΠΥΩΞΡΩΠΑΨΩΡ)
ΔΛΑΦΣΦΑ ΚΕΦΠΣΞΦΑΧΛΑΧ
ΟΣΓΣ ΠΣΡΣΕΛΔΛΣΩ ΨΣΩ ΆΡΚΦΑΞΑ ΥΦΣΧ ΔΛΣΕΛΔΛΣ ΨΣΩ ΆΡΚΦΑΞΑ %
ΡΑ ΔΛΑΚΕΨΕΛ ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΠΕΡΣΩ
ΡΑ ΕΧΕΛ BLUETOOTH ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΧΩΦΠΑΨΘ ΑΥΣΧΨΣΟΘ ΨΘΧ «ΕΞΨΩΥΩΧΘΧ» ΨΩΡ
ΠΕΨΦΘΧΕΩΡ ΧΕ ΕΦΑΦΠΣΓΘ WINDOWS.
ΡΑ ΕΧΕΛ ΦΩΨΛΗΣΠΕΡΘ ΣΚΣΡΘ ΠΕ ≥ (6) ΕΛ ΨΑΩΨΣΧΦΣΡΩΡ ΕΡΔΕΛΕΩΡ ΞΑΛ ΡΑ
ΧΩΡΔΕΕΨΑΛ ΑΧΩΦΠΑΨΑ ΠΕ ΦΣΦΘΨΣ ΕΞΨΩΥΩΨΘ ΥΣΩ ΡΑ ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ.
ΨΣ ΧΕΨ NA ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΛ:
ΑΡΑΟΩΨΘΧ ΞΑΩΧΑΕΦΛΩΡ:
 Α) ΤΦΓΑΡΣ ΠΕΨΦΘΧΘΧ,
 Β) ΔΛΥΟΣ ΑΞΦΣΔΕΞΨΘ ΞΑΠΛΡΑΔΑΧ 230MM ΓΛΑ ΨΑΩΨΣΧΦΣΡΘ ΠΕΨΦΘΧΘ
ΕΟΞΩΧΠΣΩ,
 Γ) BLUETOOTH
 Δ) ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΘ ΟΑΧΨΛΧΕΡΛΑ ΚΘΞΘ ΠΕ ΕΡΧΩΠΑΨΩΠΕΡΣ ΠΑΓΡΘΨΘ,
 Ε) ΕΥΑΡΑΦΣΦΨΛΗΣΠΕΡΕΧ ΠΥΑΨΑΦΛΕΧ,
 ΧΨ) ΦΣΦΨΛΧΨΘ,
 Η) ΒΑΟΛΨΧΑΞΛ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ,
 Θ) ΣΔΘΓΛΕΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ GR-ENG.
ΑΧΩΦΠΑΨΣΧ ΚΕΦΠΛΞΣΧ ΕΞΨΩΥΩΨΘΧ:
 Α) ΕΞΨΩΥΩΨΘ,
 Β) ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΘ ΟΑΧΨΛΧΕΡΛΑ ΚΘΞΘ,
 Γ) ΕΡΑ ΦΣΟΣ ΚΕΦΠΛΞΣ ΧΑΦΨΛ ΕΞΨΩΥΩΧΘΧ,
 Δ) ΑΟΞΑΟΛΞΕΧ ΠΥΑΨΑΦΛΕΧ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ
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ΣΜΘΜΑ 2: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ ΟΧΘΜΑΣΩΝ (0104)
ΚΩΔΙΚΟ 372 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΘ ΤΚΕΤΘ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ OBD II ΚΑΙ
LAPTOP
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα είναι τφπου UNIVERSAL με δυνατότθτα χριςθσ ςε πολλοφσ
1.
καταςκευαςτζσ ςυςτθμάτων θλεκτρονικοφ ελζγχου
2. Χφνδεςθ ςειριακι ι παράλλθλθ
Ρα αποκωδικοποιεί βλάβεσ ςυςτθμάτων θλεκτρονικοφ
3.
ελζγχου κινθτιρων, ABS/ASR, EBS,EDS, Imobilizer, αερόςακων κλπ
4. Εμφάνιςθ των βλαβϊν και τρόπο αντιμετϊπιςθσ αυτϊν
5. Ρα είναι φορθτό
6. Ρα ζχει δυνατότθτα επζκταςθσ ςε μελλοντικά μοντζλα αυτοκινιτων
7. Σδθγίεσ ςτα ελλθνικά
8. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με Θ/Ω με περιβάλλον MS-WINDOWS
9. Διακζτει λογιςμικό με όλεσ τισ τιμζσ μζτρθςθσ και τα θλεκτρικά ςχεδιαγράμματα.
10. Ρα αναβακμίηεται μζςω Internet για μελλοντικά μοντζλα αυτοκινιτων
11. Διάγνωςθ ΕOBD, OBD II και BUS
12. Πθδενιςμό βλαβϊν και λυχνιϊν Service
ΚΩΔΙΚΟ 373 ΤΚΕΤΘ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΜΠΕΚ ΜΕ ΤΠΕΡΘΧΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα είναι τροχιλατο
2. Ρα καλφπτει τουσ περιςςότερουσ τφπουσ εγχυτιρων

3.
4.
5.
6.

Σδθγίεσ χριςθσ τουλάχιςτον ςτθν Αγγλικι ι ςτθν Ελλθνικι.
Ρα ςυνοδεφεται από βιβλίο με τιμζσ μζτρθςθσ και τιμϊν εγχυτιρων
Ρα ανακυκλϊνει το ειδικοφ υγρό μζςω κυκλϊματοσ
Ρα ςυνοδεφεται θ ςυςκευι από όλα τα όργανα μζτρθςθσ παροχισ και πίεςθσ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 374 ΤΚΕΤΘ ΕΞΑΕΡΩΘ ΦΡΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΠΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ξατάλλθλο για οχιματα με ABS
2. Φυκμιηόμενθ πίεςθ εξαεριςμοφ μζςω του ρυκμιςτι πίεςθσ

3.
4.
5.
6.
7.

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Για όλα τα ςυμβατικά υγρά φρζνων
Για υδραυλικά ςυςτιματα φρζνων και ςυμπλζκτθ
Δοχείο > 5L
Ρα Χυμπεριλαμβάνετε το δοχείο ςυλλογισ και το ςιφϊνιο αναρρόφθςθσ
Χετ με τάπεσ εξαζρωςθσ φρζνων

ΚΩΔΙΚΟ 376 ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΑΕΡΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Χωρθτικότθτα > 24 lt
2. Δείκτθσ ςτάκμθσ
3. Ψροχιλατθ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

4. Πανόμετρο και βαλβίδα αςφαλείασ
ΚΩΔΙΚΟ 379 ΑΝΤΨΩΣΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ ΔΙΚΟΛΟΝΟ ΜΕ ΒΑΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ανυψωτικισ ικανότθτασ >2,5 ton
2. Χφγχρονεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

3. Λκανότθτα ανφψωςθσ ≥ 2m
4. Πε βάςθ μεταξφ των δυο κολόνων
5. Αυτολιπαινόμενο

ΡΑΛ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 381 ΤΜΠΙΕΟΜΕΣΡΟ ΓΙΑ ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΣΘΡΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα είναι φορθτό ςε καςετίνα
2. Ρα ςυνοδεφεται με όλα τα παρελκόμενα
3. Διακζτει καταγραφικό όργανο (γραφίδα με καρτζλα)

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

4. Ανταλλακτικζσ καταγραφικζσ καρτζλεσ
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ΚΩΔΙΚΟ 382 ΤΜΠΙΕΟΜΕΣΡΟ ΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΚΙΝΘΣΘΡΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα είναι φορθτό ςε καςετίνα
2. Ρα ςυνοδεφεται με όλα τα παρελκόμενα

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

3. Διακζτει καταγραφικό όργανο (γραφίδα με καρτζλα)
4. Ανταλλακτικζσ καταγραφικζσ καρτζλεσ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 383 ΤΚΕΤΘ ΔΟΚΙΜΘ ΠΙΕΘ, ΤΣΘΜΑΣΟ ΨΤΞΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Φορθτό μζςα ςε καςετίνα
Πε πλιρεσ τα παρελκυόμενα του για τθν μζγιςτθ κάλυψθ τφπων ςυςτθμάτων
2.
ψφξεωσ
ΚΩΔΙΚΟ 384 ΕΚΚΙΝΘΣΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Φορθτόσ Εκκινθτισ
2. Ψάςθ 12V

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

3. Χωρθτικότθτα ≥ 600ΑΘ
ΚΩΔΙΚΟ 397 ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΙΘ ΣΡΟΧΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Δυνατότθτα μζτρθςθσ 4 τροχϊν
2. Θλεκτρονικι με υπζρυκρουσ αιςκθτιρεσ ι λζιηερ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

3. Σδθγίεσ ςτα ελλθνικά
4. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με Θ/Ω
5. Ρα ςυνοδεφεται από ψθφιακό αρχείο με τιμζσ μοντζλων αυτοκινιτων
ΚΩΔΙΚΟ 398 ΑΝΑΛΤΣΘ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ψροχιλατοσ
2. 4 θ 5 αερίων (CO, HC, CO2, O2)
3. Ρα υπολογίηει διορκωμζνο CO2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα μετρά λόγο «λ»
Πε ςτροφόμετρο

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Πε δείκτθ και όργανο κερμοκραςίασ λαδιοφ

ΡΑΛ

Ρα κάνει αυτομθδενιςμό
Πε εκτυπωτι

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Πε δυνατότθτα ςφνδεςθσ με Θ/Ω
Ψροφοδοςία : Ππαταρία αυτοκινιτου / Αναπτιρασ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 399 ΣΕΣΡΑΚΤΛΙΝΔΡΟ ΚΙΝΘΣΘΡΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Πε υπερςυμπιεςτι & κιβϊτιο ταχυτιτων νζασ τεχνολογίασ common rail ςε βάςθ και
1.
OBD II
2. 4 κφλινδροσ εν ςειρά

3. Ξυβιςμοφ 1400 ζωσ 2000 cc
4. Πε ςφςτθμα τροφοδοςίασ υψθλισ πίεςθσ τεχνολογίασ common rail
Πε πλιρεσ ςφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων, ειςαγωγισ ατμοςφαιρικοφ αζρα και
ψφξεωσ
6. Πε ςτροβιλοςυμπιεςτι
7. Πε διαγνωςτικι φίςα obd II

5.

8. Ξιβϊτιο ταχυτιτων μθχανικό ι αυτόματο
9. Χφςτθμα εκκίνθςθσ (μίηα)
10. Χφςτθμα φόρτιςθσ (εναλλακτιρα)

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Χυμπλθρωμζνα τα περιφερειακά υποςυςτιματα (θλεκτρικά, θλεκτρονικά,
τροφοδοςίασ κλπ)
12. Χε τροχιλατθ βάςθ

11.

ΚΩΔΙΚΟ 400 ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΣΘΡΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
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νζασ τεχνολογίασ με ςφςτθμα θλεκτρονικοφ πολλαπλοφ ψεκαςμοφ motronic ςε
βαςθ και obd ii
2. κυβιςμοφ 1400 ζωσ 2000 cc
3. Θλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκαςμό και ανάφλεξθ (τφπου MOTRONIC)
Χυμπλθρωμζνα τα περιφερειακά υποςυςτιματα (θλεκτρικά, θλεκτρονικά,
4.
τροφοδοςίασ κλπ)
5. Ψριοδικό καταλυτικό μετατροπζα με ανιχνευτι λάμδα (λ)

1.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

2.

3.

4.

5.

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Πε πλιρεσ ςφςτθμα ειςαγωγισ - μζτρθςθσ αζρα (φίλτρα αζροσ, μετρθτζσ κλπ)
Πε πλιρεσ ςφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Πε πλιρεσ ςφςτθμα ψφξεωσ

ΡΑΛ

Χφςτθμα εκκίνθςθσ (μίηα)
Χφςτθμα φόρτιςθσ (εναλλακτιρα)

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Πε διαγνωςτικι φίςα obd II
Χε τροχιλατθ βάςθ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 401 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ
ΚΑΤΙΜΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Υλιρωσ λειτουργικό ςφςτθμα ελζγχου κινθτιρα το οποίο κα πρζπει να είναι
εγκαταςτθμζνο ςε ζνα τροχιλατο πλαίςιο αλουμινίου. Σ εκπαιδευτικόσ πίνακασπροςομοιωτισ κα πρζπει να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοσ για να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ να μάκουν το ςφςτθμα πολλαπλϊν ςθμείων ζγχυςθσ βενηίνθσ (MPI). Ψο
ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνεται από τα πρότυπα εξαρτιματα καταςκευαςτι.
Ψο ενςωματωμζνο ςφςτθμα ελζγχου κινθτιρα κα πρζπει να δείχνει τουσ
διαφορετικοφσ τρόπουσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ψεκαςμοφ / ανάφλεξθσ
καυςίμου.
Σ εκπαιδευτικόσ πίνακασ-προςομοιωτισ κα πρζπει να είναι ζνα εκπαιδευτικό
εργαλείο που κα επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να μάκουν τθ δομι του ςυςτιματοσ
ελζγχου του κινθτιρα, να μελετοφν τα εξαρτιματα και τουσ τρόπουσ λειτουργίασ
του, να εκτελοφν διάφορεσ μετριςεισ, δοκιμζσ και άλλεσ διαγνωςτικζσ διαδικαςίεσ.
Ψο ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και
λειτουργίεσ:
• Ενςωματωμζνο ςφςτθμα ελζγχου κινθτιρα με ςφςτθμα πολλαπλϊν ςθμείων
ζγχυςθσ βενηίνθσ (MPI).
• Υαρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ καυςίμου, τθσ
ποςότθτασ καυςίμου που ειςάγεται, τθσ ποιότθτασ του ψεκαςμοφ, τθσ πίεςθσ
καυςίμου τθσ αντλίασ καυςίμου.
• Θ αντλία καυςίμου κα πρζπει να είναι ενςωματωμζνθ ςε μια διαφανι δεξαμενι, θ
οποία επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ.
• Σ προςομοιωτισ ρυκμιηόμενου ρυκμοφ ροισ αζρα κα πρζπει να επιδεικνφει τθ
λειτουργία του μετρθτι ροισ μάηασ αζρα και του αιςκθτιρα κερμοκραςίασ αζρα.
• Σρατι διαδικαςία εργαςίασ των μπουηί.
• Εφκολθ πρόςβαςθ για μετριςεισ υψθλισ τάςθσ
• Χειροκίνθτθ ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ του ςτροφαλοφόρου κινθτιρα.
• Δυνατότθτα αλλαγισ του μείγματοσ αζρα / καυςίμου από τον προςομοιωτι
ςιματοσ αιςκθτιρα οξυγόνου.
• Θ πλατφόρμα κατάρτιςθσ κα πρζπει να διακζτει ζνα πλιρεσ θλεκτρικό διάγραμμα
ςυνδεςμολογίασ πολλαπλϊν ςθμείων (MPI)
• Θλεκτρικό διάγραμμα ςυνδεςμολογίασ με ενςωματωμζνουσ βραχυκυκλωτιρεσ
μπανάνασ για μετριςεισ και προςομοίωςθ κωδικϊν ςφαλμάτων ςυςτιματοσ.
• Δυνατότθτα προςομοίωςθσ περιςςότερων από 20 βλαβϊν αποςυνδζοντασ τουσ
βραχυκυκλωτιρεσ μπανάνασ.
Ψο ςφςτθμα πρζπει να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ για τθ διάγνωςθ και
τθ μζτρθςθ:
• Δυνατότθτα μζτρθςθσ των παραμζτρων του ςυςτιματοσ με ςφνδεςθ ςτον
υποδοχζα μπανάνασ.
• Λκανότθτα μζτρθςθσ παραμζτρων θλεκτρικοφ ςιματοσ για κάκε ςτοιχείο
ςυςτιματοσ (όπωσ αιςκθτιρασ ι ενεργοποιθτισ)
• Λκανότθτα μζτρθςθσ κυκλϊματοσ υψθλισ τάςθσ του ςυςτιματοσ ανάφλεξθσ.
Ψο ςφςτθμα πρζπει να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ για τθ διάγνωςθ τθσ
μονάδασ ελζγχου:
• Διάγνωςθ μζςω τθσ κφρασ OBD 16 ακίδων
• Θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου (ECU) αναγνϊριςθσ, ανάγνωςθσ και διαγραφι
κωδικϊν

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
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• Εμφάνιςθ των παραμζτρων του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (ηωντανά δεδομζνα)
• Ενεργοποίθςθ των ενεργοποιθτϊν (εξαρτάται από τθ μονάδα ελζγχου)
• Υροςαρμογι τθσ βαλβίδασ πεταλοφδασ / γκαηιοφ
Επιπλζον τεχνικζσ προδιαγραφζσ :

6.

ΡΑΛ

• Θ βάςθ κα πρζπει να ζχει κλειςτι δομι - θ εςωτερικι καλωδίωςθ δεν πρζπει να
είναι ορατι.

• Ψροφοδοςία: 12V από τθν μπαταρία ι το τροφοδοτικό
ΚΩΔΙΚΟ 402 ΕΞΟΜΟΙΩΣΘ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα είναι πλιρεσ το κλιματιςτικό ςφςτθμα
2. Ρα ςυνοδεφεται από το ςφςτθμα θλεκτρικοφ ελζγχου
3. Δυνατότθτα λειτουργίασ του κλιματιςτικοφ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

4. Πε δυνατότθτα ςφνδεςθσ μανομζτρων για ζλεγχο λειτουργίασ ςυςτιματοσ
5. Δυνατότθτα λιψθσ μετριςεων για εκπόνθςθ αςκιςεων

ΡΑΛ
ΡΑΛ

6.

Περικι τομι ςε οριςμζνα εξαρτιματα και μθχανιςμοφσ που να επιτρζπουν τθν
λειτουργία

ΚΩΔΙΚΟ 404 ΕΠΟΠΣΙΚΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΡΟΦΙΚΟΤ ΚΙΝΘΣΘΡΑ WANKEL
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Τλεσ οι τομζσ να είναι χρωματιςμζνεσ για τθν καλφτερθ
1.
παραςτατικότθτα και ονοματολογία των μερϊν
2. Πζςω εξωτερικισ επζμβαςθσ (χειροκίνθτα) θ δυνατότθτα λειτουργίασ αυτοφ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Σ κινθτιρασ να περιλαμβάνει :
κινθτιριο άξονα με βολάν

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

διπλό –ρότορα
ςφςτθμα ειςαγωγισ και εξαγωγισ
αντλία λαδιοφ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

αντλία νεροφ με κερμοςτατικι βαλβίδα
θλεκτρονικό ψεκαςμό
ςφςτθμα ανάφλεξθσ Twin-spark
Ψοποκετθμζνοσ ςε επιδαπζδια τροχιλατθ ι επιτραπζηια βάςθ.

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 405 ΕΠΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ABS BRAKE BOARD
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ψα εξαρτιματα να είναι τοποκετθμζνα ςε πινακίδα (πάνελ) με τροχιλατθ βάςθ
2. Ρα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτιματα είτε πραγματικά είτε ςε τομι:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΑΠΑΝΣΘΘ

Χερβόφρενο με πεντάλ , αντλία και δοχείο υγροφ φρζνων
Πονάδα ABS (θλεκτροβαλβίδεσ και αντλία)

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Εγκζφαλο ABS
2 διςκόφρενα
Αιςκθτιρεσ ςτροφϊν των τροχϊν
Ξφκλωμα ςωλθνϊςεων

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Θλεκτρικό κφκλωμα
Χχζδιο αυτοκινιτου απεικόνιςθσ τον εξαρτθμάτων του ABS

ΡΑΛ

Τλεσ οι τομζσ να είναι χρωματιςμζνεσ για τθν καλφτερθ παραςτατικότθτα και
11.
ονοματολογία των μερϊν
ΚΩΔΙΚΟ 406 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Ε ΣΟΜΘ TORSEN
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. ΧΕ ΕΥΛΨΦΑΥΕΗΛΑ ΒΑΧΘ
ΤΟΕΧ ΣΛ ΨΣΠΕΧ ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΧΦΩΠΑΨΛΧΠΕΡΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΕΦΘ ΥΑΦΑΧΨΑΨΛΞΣΨΘΨΑ
2.
ΞΑΛ ΣΡΣΠΑΨΣΟΣΓΛΑ ΨΩΡ ΠΕΦΩΡ
3. ΡΑ ΧΩΡΣΔΕΩΕΨΑΛ ΑΥΣ ΥΛΡΑΞΕΧ ΠΕ ΨΕΧΡΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ

ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

4. ΠΕΧΩ ΕΩΨΕΦΛΞΘΧ ΕΥΕΠΒΑΧΘΧ (ΧΕΛΦΣΞΛΡΘΨΑ) Θ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΑΩΨΣΩ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 407 ΕΠΟΠΣΙΚΘ ΔΙΑΣΑΞΘ ΜΘΧΑΝΙΜΩΝ Ε ΣΟΜΕ ΓΙΑ ΜΕΣΑΔΟΘ
ΚΙΝΘΘ 4Χ4
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Τλεσ οι τομζσ να είναι χρωματιςμζνεσ για τθν καλφτερθ παραςτατικότθτα και
1.
ονοματολογία των μερϊν

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
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2. Ρα ςυνοδεφονται από πίνακεσ με τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ μθχανισ ι μθχανιςμοφ
3. Πζςω εξωτερικισ επζμβαςθσ θ δυνατότθτα λειτουργίασ αυτϊν

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα περιλαμβάνει : κιβϊτιο ταχυτιτων (μθχανικό ι αυτόματο), μπροςτινό και πίςω

4. διαφορικό, κεντρικό διαφορικό ι βοθκθτικό κιβϊτιο διανομισ και άξονεσ μετάδοςθσ

ΡΑΛ

.
5. Χε τροχιλατθ βάςθ

ΡΑΛ

Χελίδα
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ΣΜΘΜΑ 3: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΑΙΘΘΣΙΚΘ (0701), ΚΟΜΜΩΣΙΚΘ
(0702), ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ (0803) ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΟΚΟΜΙΑ (0805)
ΚΩΔΙΚΟ
148 ΠΟΛΤΘΡΟΝΕ RELAX
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα ζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ πλάτθσ και του υποποδίου ςε επικυμθτό φψοσ
χειροκίνθτα
Ρα ζχει τθ δυνατότθτα να γίνει και κρεβάτι, με πλαϊνά ςτθρίγματα χεριϊν
Ρα ζχει υποπόδιο ενωμζνο ι χωριςτό για τθν εφαρμογι κεραπειϊν πεντικιοφρ

1
2
3

ΚΩΔΙΚΟ
149 ΚΑΜΠΟ ΣΡΟΧΘΛΑΣΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα είναι μεταλλικό

1.
2.
3.

3.

ΚΩΔΙΚΟ
152
VAPEUR ΣΡΟΧΘΛΑΣΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα ζχει αυτόματο stop όταν τελειϊςει το νερό
2. Ρα ζχει διάρκεια εκπομπισ ατμοφ 40 λεπτά περίπου
3. Ρα ζχει ρυκμιηόμενο φψοσ και να είναι τροχιλατο

ΚΩΔΙΚΟ
153
ΤΨΙΤΧΝΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα ςυνοδεφεται από τζςςερα διαφορετικά θλεκτρόδια: μανιτάρι, ρόδα, ζμμεςο και
1.
καυτθριαςμοφ

2.
3.
4.

ΚΩΔΙΚΟ
154 ΤΚΕΤΘ ΙΟΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ψα ιοντικά φαινόμενα που κα παράγει από το ιοντικό ρεφμα που κα παρζχει θ
ςυςκευι να μποροφν να εφαρμόηονται ςε δφο τφπουσ αγωγισ: ςαπωνοποίθςθ και
ιοντοφόρεςθ
Ρα ζχει ςφςτθμα προςταςίασ για να μθν αυξάνεται το ρεφμα κατά τθ διάρκεια τθσ
κεραπείασ
Ρα ζχει ρυκμιςτι πολικότθτασ
Ρα διακζτει δφο τφπων θλεκτρόδια για ιονιςμό Flat και bilia που να
χρθςιμοποιοφνται ταυτόχρονα, και ζνα ουδζτερο

ΚΩΔΙΚΟ
155 ΚΕΡΙΕΡΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα επιτρζπει τθν ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ από 30- 120 βακμοφσ
2. Ρα αποτελείται από πυρίμαχο υλικό και να κακαρίηεται εφκολα
3. Ρα ζχει χωρθτικότθτα περίπου 800g

4.

Ρα διακζτει κικεσ για οποιοδιποτε τφπο ρολζτασ (τουλάχιςτον τρεισ με χωριςτό
κερμοςτάτθ για τθν ρφκμιςθ κερμοκραςίασ ςτισ ρολζτεσ).

ΚΩΔΙΚΟ 156 ΚΙΝΘΣΘ ΠΟΛΤΜΟΝΑΔΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ ΩΜΑΣΟ/ΠΡΟΩΠΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα αποτελείται τουλάχιςτον από 16 pads για αδυνάτιςμα και ςφςφιξθ ςϊματοσ
2. Ρα αποτελείται τουλάχιςτον από 8 pads για ςφςφιξθ προςϊπου
3. Ρα διακζτει τρία θλεκτρόδια για ιονιςμό προςϊπου-ςϊματοσ
Ρα διακζτει ςυςκευι ιονιςμοφ θ οποία να λειτουργεί ςυνδυαςτικά με τθν
θλεκτρομαγνθτικι εκπομπι
5. Ρα διακζτει υψίςυχνα με τουλάχιςτον 3 θλεκτρόδια

4.

ΚΩΔΙΚΟ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

4. Ρα ζχει ςυγκεντρωτικι δζςμθ ατμοφ ςε απόςταςθ 60 cm

1.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ
150 ΤΚΕΤΘ ΑΠΟΣΕΙΡΩΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα αποτελείται από κάλαμο με μεταλλικι ςχάρα
Ρα διακζτει λυχνία υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ, περίπου 8 Watt
Ρα αποςτειρϊνει πλαςτικά, γυάλινα και μεταλλικά εξαρτιματα

2.

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα είναι τροχιλατο
Ρα διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ φψουσ

1.

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

157 ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΚΡΕΒΒΑΣΙ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

1. Ρα είναι καταςκευαςμζνο από ελαφρφ υλικό (π.χ. αλουμίνιο)
2. Ρα είναι πτυςςόμενο για εφκολθ μεταφορά & αποκικευςθ
3. Ρα διακζτει ςτρϊμα αφρϊδεσ
Ρα διακζτει ανακλινόμενο προςκζφαλο με κλίςθ ζωσ 90ο και ανάκλθςθ
4.
τουλάχιςτον 550
5. Διαςτάςεισ ±10%: 130 x 61 x 5.5 cm

6. Πζγιςτο βάροσ κρεβατιοφ: 27 kg

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα ζχει υπεριϊδθ τφπο φωτιςμοφ

ΡΑΛ

Ρα ζχει μζγιςτο κακαρό βάροσ περίπου 0,9kg

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ
159 ΤΠΕΡΘΧΟ ΠΡΟΩΠΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα διακζτει εργονομικι λαβι ι και βραχιόλι αςφαλείασ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

Ρα διακζτει ρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ αλλά και τθσ ενζργειασ των υπεριχων
Ρα διακζτει ρυκμιςτι χρόνου κεραπείασ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα διακζτει τρία είδθ επιλζξιμων κυμάτων: Χυνεχι, παλμικά ι ςυνδυαςμζνα

ΡΑΛ

Ρα ζχει ονομαςτικι ιςχφ ≥ 29W
Ρα ζχει ιςχφ εργαςίασ ≥ 6W

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ
160 ΔΕΡΜΟΑΠΟΞΕΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα αποτελείται από τουλάχιςτον 2 μεταλλικζσ λαβζσ όπου μποροφν να
1.
προςαρμοςτοφν διαφορετικά ανταλλακτικά διαμαντιϊν πάνω του
2. Ρα διακζτει ςφςτθμα αναρρόφθςθσ

3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ
158 ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΔΙΑΓΝΩΘ ΔΕΡΜΑΣΟ - ΑΝΑΛΤΣΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Θ Οάμπα Wood για τθν ολοκλθρωμζνθ παρατιρθςθ και εξζταςθ δερματικϊν
1.
πακιςεων να ζχει τουλάχιςτον τρείσ διόπτρεσ
2. Ρα ζχει ιςχφ 22 W

3.
4.

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα διακζτει τουλάχιςτον 9 κεφαλζσ και 2 μεταλλικζσ λαβζσ
Ρα ζχει ονομαςτικι ιςχφ: 80W

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα ζχει πίεςθ λειτουργίασ: 0 – 0.82bar
Ρα ζχει ροι: 28L/min

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ
161 ΤΠΕΡΘΧΟ ΩΜΑΣΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα διακζτει ρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ υπεριχων
2. Ρα διακζτει ρυκμιςτι χρόνου κεραπείασ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

3. Ρα ζχει ςυχνότθτα εκπομπισ: 1MHz
4. Ρα ζχει ιςχφ λειτουργίασ: 0 - 1,5W/cm2

ΡΑΛ

Ρα διακζτει δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ διαφορετικϊν προγραμμάτων υπεριχων:
5.
ςυνεχοφσ κφματοσ, διακοπτόμενου κφματοσ, ςυνδυαςμζνου κφματοσ
ΚΩΔΙΚΟ
162 ΜΕΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα λειτουργεί με βάςθ τθν θλεκτροκεραπεία (διαφορετικά είδθ ρεφματοσ) και να
1.
διακζτει διαφορετικά επίπεδα κεραπείασ
2. Ρα διακζτει κεφαλι προςϊπου και ςϊματοσ
Ρα μπορεί να εφαρμοςτεί για τισ παρακάτω ενδείξεισ:
• Αναηωογόνθςθ προςϊπου
• Φυτίδεσ και γραμμζσ ζκφραςθσ
3. • Αντιγιρανςθ
• Χακοφλεσ ματιϊν και μαφροι κφκλοι
• Οεφκανςθ δζρματοσ
• Ξυτταρίτιδα

ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 190 ΣΕΓΝΩΣΘΡΑ ΜΑΛΛΙΩΝ (ΠΙΣΟΛΑΚΙ ΧΕΙΡΟ)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα διακζτει 2 επίπεδα ταχυτιτων ανεμιςτιρα

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
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2.
3.
4.
5.

Ρα διακζτει 4 επίπεδα ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα διακζτει ιςχφ ζωσ 1700W
Ρα διακζτει τουλάχιςτον 65m3 ροι αζρα
Ρα διακζτει τουλάχιςτον 3 μζτρα καλϊδιο

ΡΑΛ
NAI

ΚΩΔΙΚΟ 191 ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα διατίκεται ςτα παρακάτω μεγζκθ: 11-13-16-18-25 και 32 χιλιοςτϊν
2. Υεριςτρεφόμενο καλϊδιο

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

3. Φωτιηόμενοσ διακόπτθσ λειτουργίασ
4. Ρα διακζτει ςτακερι λαβι

ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 192 ΚΟΤΡΕΤΣΙΚΘ ΜΘΧΑΝΘ - ΚΛΑΙΚΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα είναι πλενόμενθ
2. Ρα διακζτει λειτουργία με ι χωρίσ καλϊδιο

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

Ρα διακζτει τα παρακάτω αξεςουάρ: Χτενάκι/Παλακι κικθ/Οιπαντικό/Βουρτςάκι
5.
κακαριςμοφ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 194 ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΠΘ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ψαλίδα κοπισ μαλλιϊν 5,0ϋϋ, 5,5ϋϋ & 6,0ϋϋ
2. Ρα είναι καταςκευαςμζνο από χάλυβα

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

3. Πε αφαιροφμενο ςτιριγμα δακτφλου
4. Ρα ςυνοδεφεται από κικθ του καταςκευαςτι

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 227 ΠΡΟΠΛΑΜΑ ΑΚΘΘ ΑΘΡΩΠΙΝΟΤ ΩΜΑΣΟ Ρ10
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ξατάλλθλθ για: προςωπικι υγιεινι και κακθμερινι φροντίδα του αςκενοφσ
2. Αλλαγζσ επιδζςμων
3. Χειριςμό και επίδεςθ πλθγωμζνων άκρων

4. Ωποκλυςμό χαμθλοφ, υψθλοφ επιπζδου
5. Χοριγθςθ τεχνικισ αναπνοισ, οξυγόνου, οξυγονοκεραπείασ, ΞΑΦΥΑ
6. Ενζςεισ υποδερμικζσ, ενδομυϊκζσ
Εγχφςεισ υποδερμικζσ
Υλφςθ ςτομάχου

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Υλφςθ κφςτεων
Ξολοςτομία

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Υλφςεισ ματιϊν και χοριγθςθ κολλυρίων

ΚΩΔΙΚΟ 230 ΠΡΟΠΛΑΜΑ ΝΕΦΡΟΤ & ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Διαςτάςεισ 40x15x8cm
2. Βάροσ 1200g (±10%)
3. Ρα μθν ξεπερνά το 1,5 κιλό

ΑΠΑΙΣΘΘ
NAI
NAI
NAI
NAI

4. Ρα είναι μεγεκυμζνο x3
ΚΩΔΙΚΟ 231 ΠΡΟΠΛΑΜΑ ΘΠΑΡ (ΤΚΩΣΙ)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Διαςτάςεισ 30x30x15cm (±5cm)
2. Βάροσ 850-1000g (±5%)

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ

3. Ρα είναι ελαφρφ και να μθν ξεπερνά τα 900g
4. Ρα είναι μεγεκυμζνο ζωσ 2 φορζσ

NAI
NAI

1.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

3. Ρα διακζτει τουλάχιςτον 11 ρυκμίςεισ
4. Επικυμθτά ρυκμιηόμενα επίπεδα: 2-18 χιλ.

7.
8.
9.
10.
11.

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 236 ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ ASPIRET & VEGA UNO
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα ζχει ανκεκτικό δοχείο 1lt από πλαςτικό υψθλισ αντοχισ, με δυνατότθτα
0

αποςτείρωςθσ ςτουσ 120 C

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
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Ψο δοχείο να διακζτει βαλβίδα αςφαλείασ προσ αποφυγι υπερχείλιςθσ και

2. αντιβακτθριδιακό φίλτρο με ρυκμιςτι ζνταςθσ τθσ πίεςθσ. Ρα ζχει οκόνθ ζνδειξθσ

ΡΑΛ

πίεςθσ ςε μονάδεσ kPa και Bar
3. Ψάςθ λειτουργίασ: 230V, 50Hz
4. Πζγιςτθ αναρρόφθςθ: ~0.75Bar
5. Φοι (λίτρα αζρα ανά λεπτό): 15lt/min

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

6. Ξφκλοσ λειτουργίασ: ςυνεχισ
7. Διαςτάςεισ: 25x20x20cm
8. Βάροσ: 2,50Kg

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 237 ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ CAMI NEW ASKIR
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ανκεκτικό δοχείο 1lt από πλαςτικό υψθλισ αντοχισ, με δυνατότθτα αποςτείρωςθσ
1.
ςτουσ 120 oC

2.
3.
4.
5.
6.

Ψο δοχείο διακζτει βαλβίδα αςφαλείασ προσ αποφυγι υπερχείλιςθσ
Αντιβακτθριδιακό φίλτρο
Πε ρυκμιςτι ζνταςθσ τθσ πίεςθσ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟ 240 ΚΟΤΚΛΑ ΝΟΘΛΕΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα είναι ανκρϊπινο ανδρείκελο πλιρουσ μεγζκουσ
2. Ρα ζχει κινθτζσ αρκρϊςεισ
3. Ρα ζχει μαλακά δάχτυλα χεριϊν και ποδιϊν

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα είναι ικανι για τθν εκπαίδευςθ χειρουργικισ ςυρραφισ
Ρα είναι ικανι για τθν εκπαίδευςθ λουτροφ και επιδζςμων
Ρα είναι ικανι για τθν εκπαίδευςθ ςτθν υγιεινι ςτόματοσ και τθν οδοντοςτοιχία
Ρα διακζτει κινθτά ςαγόνια με αποςπϊμενεσ οδοντοςτοιχίεσ
Ρα είναι ικανι για οφκαλμολογικζσ αςκιςεισ
Ρα είναι ικανι για εφαρμογι ωτικϊν ςταγόνων

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα είναι ικανι για εφαρμογι ενδομυϊκϊν ενζςεων, ςυγκεκριμζνα ςτο χζρι και ςτον
10.
γλουτό
11. Ψα πόδια να μποροφν να αφαιρεκοφν για ςυμπαγι αποκικευςθ
12. Ρα επιδζχεται υποκλυςμοφσ

13. Ρα επιδζχεται πλφςθ ςτομάχου και κφςτεων
14. Ρα επιδζχεται ενζςεισ υποδόριεσ, ενδομυϊκζσ, ενδοδερμικζσ, ενδοφλζβιεσ
15. Ρα επιδζχεται μεταγγίςεισ
ΚΩΔΙΚΟ 241 ΣΡΟΧΘΛΑΣΟ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΜΕ ΚΑΔΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα διακζτει επιχρωμιωμζνο πλαίςιο με τρείσ τροχίςκουσ διαμζτρου τουλάχιςτον
1.
80mm
2. Ρα διακζτει αφαιροφμενθ τςάντα από καμβά

3. Διαςτάςεισ: Διάμετροσ Ø 46 x Y 90cm (±2cm)
242

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

Ρα διακζτει μετρονόμο ςυμπίεςθσ ο οποίοσ μπορεί να ενεργοποιθκεί ι να
4.
απενεργοποιθκεί
Ρα διακζτει οπτικά και ακουςτικά μθνφματα ΞΑΦΥΑ, ςτα Ελλθνικά, ςφμφωνα με τον
προβλεπόμενο ρυκμό για τθν παροχι αναπνοϊν και ςυμπιζςεων (100 ι 110
5.
ςυμπιζςεισ ανά λεπτό) για τθν ορκι εφαρμογι ΞΑΦΥΑ, ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ
οδθγίεσ ERC.
Ρα διακζτει δυνατότθτα αναγνϊριςθσ ςωςτισ τοποκζτθςθσ θλεκτροδίων ςε
6.
πρόπλαςμα για εφαρμογι απινίδωςθσ.

ΚΩΔΙΚΟ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ζνδειξθ πίεςθσ ςε μονάδεσ Bar
Πζγιςτθ αναρροφθτικι ιςχφσ τθσ ςυςκευισ: ≥ 16 lt/min

ΚΩΔΙΚΟ 239 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΦΟΡΘΣΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα είναι εκπαιδευτικισ χριςθσ
2. Ρα διακζτει μενοφ επιλογϊν μεταξφ 5 ςεναρίων
3. Ρα μπορεί να είναι αυτόματοσ αλλά και θμι-αυτόματοσ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΠΡΟΠΛΑΜΑ ΓΙΑ CPR

Χελίδα
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Ρα πλθροί τισ τελευταίεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ERC (European Resuscitation
1.
Council)
Θ κεφαλι να μπορεί εφκολα να πραγματοποιεί κλίςθ προσ τα εμπρόσ για να ανοίξει
2.
τουσ αεραγωγοφσ για αναηωογόνθςθ από ςτόμα ςε ςτόμα και από ςτόμα ςε μφτθ
3. Ρα ανεβαίνει ο κϊρακασ κακϊσ οι πνεφμονεσ αερίηονται

ΑΠΑΙΣΘΘ

4. Ρα διακζτει αεριςμό μζςω μάςκασ
5. Ρα ςυνοδεφεται με 10 ςακοφλεσ πνευμόνων και μια πρόςκετθ μάςκα
6. Ρα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε ωσ ενιλικασ είτε ωσ παιδί (περίπου 12 ετϊν)

ΡΑΛ
ΡΑΛ

Ρα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τον παρακάτω εξοπλιςμό:
- 1x προςομοιωτι BLS (κορμόσ) με ελατιριο για καρδιακό μαςάη ενθλίκων
- 1x πρόςκετο ελατιριο για καρδιακό μαςάη παιδιϊν (κατά προςζγγιςθ θλικία 12
ετϊν),
7. - 5 μακριζσ τςάντεσ για ενιλικεσ,
- 5 μακριζσ τςάντεσ για παιδιά,
- 2 τθλεςκοπικοφσ οδθγοφσ,
- 1 επιπλζον μάςκα προςϊπου και εςωτερικι κεφαλι για υγιεινι τεχνθτι αναπνοι
8. Ρα διακζτει τςάντα μεταφοράσ
ΚΩΔΙΚΟ 243 ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΤΚΕΤΘ ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
1. Ρα διακζτει δοχείο 1lt
Ρα διακζτει μετρθτι κενοφ και ρυκμιςτι κενοφ ςε mmHg και
2.
kPa αντίςτοιχα
3. Ρα διακζτει δοχείο ςυλλογισ υγρϊν με ςφςτθμα υπερχείλιςθσ με βαλβίδα.
4. Χωλθνϊςεισ από ςιλικόνθ με κωνικοφσ τφπουσ ςφνδεςθσ τουλάχιςτον ø 8-9-10mm

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ρα διακζτει αντιβακτθριακό και υδρόφοβο φίλτρο
Ρα διακζτει κάνουλα τφπου CH20
Ρα διακζτει αντλία εμβόλου χωρίσ λάδι θ οποία να μθν χρειάηεται ςυντιρθςθ
Ρα διακζτει μζγιςτθ παροχι αζρα τουλάχιςτον 15lt/min
Ρα διακζτει μζγιςτο ρυκμιηόμενο κενό: -0,75bar -75kPa -563mmHg
Ρα είναι χαμθλισ ςτάκμθσ κορφβου και να μθν ξεπερνάει τα 60dB
Σ κφκλοσ λειτουργίασ του να μπορεί να είναι ςυνεχισ

Ρα ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο EN 60601-1-11 για χριςθ ςτο περιβάλλον
12.
οικιακισ υγειονομικισ περίκαλψθσ και να φζρει βακμό προςταςίασ IP21

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
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ΣΜΘΜΑ 4: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
(0901) ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (1001)
ΚΩΔΙΚΟ 79 ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΘ ΓΕΦΤΡΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Α1. Χτακμό εργαςίασ εκπαιδευτι:

Instructor simulator software.

Standard Hardware (1x ΘΩ με πλθκτρολόγιο & ποντίκι, 2x οκόνεσ, 1x θχεία,
1.
εκτυπωτισ).

Χφςτθμα απενθμζρωςθσ (debriefing) με Projector+ projection screen
Α2. Χτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευομζνου:

Χφςτθμα θλεκτρονικϊν χαρτϊν ECDIS (Electronic Charts Display Information
System software).

Console Conning display software με ενςωματωμζνο οπτικό ςφςτθμα
απεικόνιςθσ τθσ περιοχισ άςκθςθσ, του ιδίου πλοίου και των πλοίων ςτόχων,
2.
των καιρικϊν ςυνκθκϊν κλπ.

RADAR/ ARPA software.

Mini console (with mini telegraph and rudder).

Standard Hardware (3x ΘΩ με πλθκτρολόγιο & ποντίκι, 4x οκόνεσ, 2x θχεία).
Υροδιαγραφζσ Οογιςμικϊν και Ωλικϊν Υροςομοιωτϊν Γζφυρασ:

Διάφορα μοντζλα πλοίων.

Διάφορεσ περιοχζσ αςκιςεων.

Δυνατότθτα πρόςδεςθσ (mooring) και χειριςμοφ ρυμουλκϊν (Tug & Mooring
functionality).

Ωδροδυναμικά μοντζλα κάκε τφπου πλοίων τα οποία να είναι ςχεδιαςμζνα και
3.
να περιλαμβάνουν βακμοφσ ελευκερίασ κινιςεων και ςυμπεριφοράσ του
πλοίου.

Χφςτθμα θλεκτρονικϊν χαρτϊν ECDIS (Electronic Charts Display Information
System).

RADAR/ ARPA.

NavAids.

Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ προςομοιωτι από
πιςτοποιθμζνουσ τεχνικοφσ του καταςκευαςτι.

Πελζτθ απαιτιςεων και καλωδιϊςεων (power / LAN) του ςυςτιματοσ
προςομοιωτι.

Εκπαίδευςθ χειριςμοφ του προςομοιωτι και πιςτοποίθςθ των εκπαιδευτϊν
4.
από πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι του καταςκευαςτι, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εγκατάςταςθσ.

Ψεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια χειριςμοφ και λειτουργίασ του
προςομοιωτι, των μθχανθμάτων, των ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αντίγραφων των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων.
Tα λογιςμικά να παρζχουν τθ δυνατότθτα:
Α) Υαρουςίαςθσ, εξάςκθςθσ, προςομοίωςθσ και να είναι ςυμβατό με το αναλυτικό
πρόγραμμα.
Β) Ξάλυψθσ κατά το ελάχιςτο των διεκνϊν ςυμβάςεων εκπαίδευςθσ, STCW 2010 –
IMO – MARPOL και SOLAS.
Γ) Ψο περιεχόμενό τουσ να είναι επιςτθμονικά ορκό και να περιλαμβάνει αςκιςεισ
εμπζδωςθσ και τεςτ αξιολόγθςθσ.
Δ) Ρα καλφπτουν κατά το ελάχιςτο τισ παρακάτω λειτουργικζσ απαιτιςεισ:

Ρα αξιοποιεί κατάλλθλα όλεσ τισ δυνατότθτεσ τθσ ςφγχρονθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ διςδιάςτατων και τριςδιάςτατων εικόνων, ςχεδίων και να είναι
ανεπτυγμζνο και ςχεδιαςμζνο ειδικά για ναυτικοφσ προςομοιωτζσ και ναυτικι
5.
εκπαίδευςθ.

Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ με νζεσ εκδόςεισ.

Ρα παρζχει εξοικείωςθ με το περιβάλλοντα χϊρο τθσ Γζφυρασ.

Ψο ςφςτθμα πρζπει να ενςωματϊνει ζνα ενθμερωμζνο ςφςτθμα
προςομοίωςθσ ςυναγερμοφ πλοίου με οπτικά και ακουςτικά ςιματα και
αυτόματο logger, ςφςτθμα αςφαλείασ με λειτουργίεσ επιβράδυνςθσ –
κράτθςθσ και ςφςτθμα Dead Man.

Χτάνταρντ και Υροχωρθμζνθ λειτουργία ςυμπεριλαμβανομζνθσ και επίλυςθσ
προβλθμάτων.

Δθμιουργία ςεναρίων προςομοίωςθσ καταςτάςεων διαφορετικοφ βακμοφ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

NAI
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1.

2.

3.

4.

δυςκολίασ και πολυπλοκότθτασ, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ και το ςκοπό του
μακιματοσ.
Ρα περιλαμβάνει τεςτ αξιολόγθςθσ και αςκιςεων εμπζδωςθσ τα οποία να
καλφπτουν το ςφνολο των ενοτιτων του περιεχομζνου.
Χφςτθμα απενθμζρωςθσ (debriefing).
Ξάκε γζφυρα του πλοίου πρζπει να προςομοιϊνει πλιρωσ και ρεαλιςτικά
τφπουσ πλοίων ςε διάφορεσ καταςτάςεισ φόρτωςθσ και για διάφορουσ τφπουσ
ναυςιπλοΐασ.
Σι περιοχζσ αςκιςεων που απεικονίηονται ςτο οπτικό ςφςτθμα και ςτο RADAR
& ECDIS, πρζπει να καλφπτουν τθν ίδια περιοχι αςκιςεων και να
ςυνεργάηονται απολφτωσ.
Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ των Γζφυρασ – Πθχανοςταςίου.

ΚΩΔΙΚΟ 80 ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΘ GMDSS
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Α1. Χτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι:

Instructor simulator software

GMDSS Handset (dedicated hardware)

Standard Hardware (1x ΘΩ με πλθκτρολόγιο & ποντίκι, 2 x οκόνεσ, 1 x ςετ θχεία,
εκτυπωτισ)

Χφςτθμα απενθμζρωςθσ (debriefing) με Projector+ projection screen
Α2. Χτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευόμενου:

GMDSS Simulator Trainee software

GMDSS Handset (dedicated hardware)

Standard Hardware (1x ΘΩ με πλθκτρολόγιο & ποντίκι, 1x οκόνθ, 1 x ςετ
θχείων)

Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ προςομοιωτι από
πιςτοποιθμζνουσ τεχνικοφσ του καταςκευαςτι.

Πελζτθ απαιτιςεων και καλωδιϊςεων (power / LAN) του ςυςτιματοσ
προςομοιωτι.

Εκπαίδευςθ χειριςμοφ του προςομοιωτι και πιςτοποίθςθ των εκπαιδευτϊν
από πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι του καταςκευαςτι, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εγκατάςταςθσ.

Ψεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια χειριςμοφ και λειτουργίασ του
προςομοιωτι, των μθχανθμάτων, των ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αντίγραφων των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων.
Σα λογιςμικά να παρζχουν τθ δυνατότθτα:
Α) Υαρουςίαςθσ, εξάςκθςθσ, προςομοίωςθσ και να είναι ςυμβατό με το αναλυτικό
πρόγραμμα.
Β) Ξάλυψθσ κατά το ελάχιςτο των διεκνϊν ςυμβάςεων εκπαίδευςθσ, STCW 2010 –
IMO – MARPOL και SOLAS.
Γ) Ψο περιεχόμενό τουσ να είναι επιςτθμονικά ορκό και να περιλαμβάνει αςκιςεισ
εμπζδωςθσ και τεςτ αξιολόγθςθσ.
Δ) Ρα καλφπτουν κατά το ελάχιςτο τισ παρακάτω λειτουργικζσ απαιτιςεισ:

Ρα αξιοποιεί κατάλλθλα όλεσ τισ δυνατότθτεσ τθσ ςφγχρονθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ και να είναι ανεπτυγμζνο και ςχεδιαςμζνο ειδικά για ναυτικοφσ
προςομοιωτζσ και ναυτικι εκπαίδευςθ.

Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ με νζεσ εκδόςεισ.

Ρα περιλαμβάνει τεςτ αξιολόγθςθσ και αςκιςεων εμπζδωςθσ τα οποία να
καλφπτουν το ςφνολο των ενοτιτων του περιεχομζνου.

ΚΩΔΙΚΟ 81 ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΘ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Α1. Χτακμό εργαςίασ εκπαιδευτι:

Instructor simulator software.
Standard Hardware (1x ΘΩ με πλθκτρολόγιο & ποντίκι, 3x οκόνεσ, 1 x ςετ θχεία,
1. 
εκτυπωτισ).

Projector με projection/touch screen solution.
Α2.

2. 


Χτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευομζνου:
Liquid Cargo Handling Simulator Trainee Console display software
3D visualization (Deck view) & 3D/CCTV
Standard Hardware (1x ΘΩ με πλθκτρολόγιο & ποντίκι, 2x monitor, 1 x ςετ
θχείων)
3. Ψο λογιςμικό πρζπει να περιζχει τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ πλοίου:

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
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Oil Tanker.
LNG Tanker.
Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ προςομοιωτι από
πιςτοποιθμζνουσ τεχνικοφσ του καταςκευαςτι.

Πελζτθ απαιτιςεων και καλωδιϊςεων (power / LAN) του ςυςτιματοσ
προςομοιωτι.

Εκπαίδευςθ χειριςμοφ του προςομοιωτι και πιςτοποίθςθ των εκπαιδευτϊν
4.
από πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι του καταςκευαςτι, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εγκατάςταςθσ.

Ψεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια χειριςμοφ και λειτουργίασ του
προςομοιωτι, των μθχανθμάτων, των ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αντίγραφων των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων
Σα λογιςμικά να παρζχουν τθ δυνατότθτα:
Α) Υαρουςίαςθσ, εξάςκθςθσ, προςομοίωςθσ και να είναι ςυμβατό με το αναλυτικό
πρόγραμμα.
Β) Ξάλυψθσ κατά το ελάχιςτο των διεκνϊν ςυμβάςεων εκπαίδευςθσ, STCW 2010 –
IMO – MARPOL και SOLAS.
Γ) Ψο περιεχόμενό τουσ να είναι επιςτθμονικά ορκό και να περιλαμβάνει αςκιςεισ
εμπζδωςθσ και τεςτ αξιολόγθςθσ.
Δ) Ρα καλφπτουν κατά το ελάχιςτο τισ παρακάτω λειτουργικζσ απαιτιςεισ:

Ρα αξιοποιεί κατάλλθλα όλεσ τισ δυνατότθτεσ τθσ ςφγχρονθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ διςδιάςτατων και τριςδιάςτατων εικόνων, ςχεδίων και να είναι
ανεπτυγμζνο και ςχεδιαςμζνο ειδικά για ναυτικοφσ προςομοιωτζσ και ναυτικι
εκπαίδευςθ.
5. 
Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ με νζεσ εκδόςεισ.

Ρα παρζχει εξοικείωςθ με το περιβάλλοντα χϊρο.

Ψο ςφςτθμα πρζπει να ενςωματϊνει ζνα ενθμερωμζνο ςφςτθμα
προςομοίωςθσ ςυναγερμοφ με οπτικά, ακουςτικά ςιματα και ςυςτιματα
αςφαλείασ.

Χτάνταρντ και Υροχωρθμζνθ λειτουργία ςυμπεριλαμβανομζνθσ και επίλυςθσ
προβλθμάτων.

Ρα περιλαμβάνει τεςτ αξιολόγθςθσ και αςκιςεων εμπζδωςθσ τα οποία να
καλφπτουν το ςφνολο των ενοτιτων του περιεχομζνου.

Χφςτθμα απενθμζρωςθσ (debriefing).

Ρα περιλαμβάνει χειριςμοφσ υγροφ φορτίου και να προςομοιϊνει πλιρωσ και
ρεαλιςτικά όλουσ τουσ χειριςμοφσ φορτοεκφόρτωςθσ του πλοίου.

1.

2.

3.

4.

5.

ΚΩΔΙΚΟ 82 ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΘ ΜΘΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ
Α1. Ζνα (1) ςτακμό Εργαςίασ Εκπαιδευτι:

Instructor simulator software.

Standard Hardware (1x ΘΩ με πλθκτρολόγιο & ποντίκι, 3x οκόνεσ, 1 x θχεία,
εκτυπωτισ).

Projector με projection / touch screen solution.
Α2. Χτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευομζνου:

Engine Room Simulator Trainee Console display software.

Standard Hardware (1x ΘΩ με πλθκτρολόγιο & ποντίκι, 2x οκόνεσ, 1 x ςετ
θχείων).

Ψφπουσ Πθχανοςταςίου: Medium Speed Diesel, Slow Speed Diesel και Dual
Fuel-Diesel Electric.

Ship’s electric power plant.

Auxiliary systems and machinery.

Alarm systems with Sound & Visual Alarm Unit.

Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ προςομοιωτι από
πιςτοποιθμζνουσ τεχνικοφσ του καταςκευαςτι.

Πελζτθ απαιτιςεων και καλωδιϊςεων (power / LAN) του ςυςτιματοσ
προςομοιωτι.

Εκπαίδευςθ χειριςμοφ του προςομοιωτι και πιςτοποίθςθ των εκπαιδευτϊν
από πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι του καταςκευαςτι, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εγκατάςταςθσ.

Ψεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια χειριςμοφ και λειτουργίασ του
προςομοιωτι, των μθχανθμάτων, των ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αντίγραφων των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων.
1 τα λογιςμικά να παρζχουν τθ δυνατότθτα:
Α) Υαρουςίαςθσ, εξάςκθςθσ, προςομοίωςθσ και να είναι ςυμβατό με το αναλυτικό

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
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πρόγραμμα.
Β) Ξάλυψθσ κατά το ελάχιςτο των διεκνϊν ςυμβάςεων εκπαίδευςθσ, STCW 2010 –
IMO – MARPOL και SOLAS.
Γ) Ψο περιεχόμενό τουσ να είναι επιςτθμονικά ορκό και να περιλαμβάνει αςκιςεισ
εμπζδωςθσ και τεςτ αξιολόγθςθσ.
Δ) Ρα καλφπτουν κατά το ελάχιςτο τισ παρακάτω λειτουργικζσ απαιτιςεισ:

Ρα αξιοποιεί κατάλλθλα όλεσ τισ δυνατότθτεσ τθσ ςφγχρονθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ διςδιάςτατων και τριςδιάςτατων εικόνων, ςχεδίων και να είναι
ανεπτυγμζνο και ςχεδιαςμζνο ειδικά για ναυτικοφσ προςομοιωτζσ και ναυτικι
εκπαίδευςθ.

Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ με νζεσ εκδόςεισ.

Ρα παρζχει εξοικείωςθ με το περιβάλλοντα χϊρο του Πθχανοςταςίου.

Ρα μιμείται πλιρωσ τθ διαδικαςία τιρθςθσ φυλακισ των μθχανικϊν του
πλοίου ςτο Πθχανοςτάςιο (ER) και ςτο Δωμάτιο Ελζγχου Πθχανοςταςίου (ERS)
επιτρζποντασ ςτον αςκοφμενο να παρακολουκεί και να ελζγχει όλο τον
εξοπλιςμό του ςε λειτουργία πραγματικοφ χρόνου, με διαφορετικοφσ τρόπουσ
ελζγχου (χειροκίνθτο, αυτόματο ι αυτοματοποιθμζνου ελζγχου) και ςε
διαφορετικζσ ςυνκικεσ.

Ψο ςφςτθμα πρζπει να ενςωματϊνει ζνα ενθμερωμζνο ςφςτθμα
προςομοίωςθσ ςυναγερμοφ πλοίου με οπτικά και ακουςτικά ςιματα και
αυτόματο logger, ςφςτθμα αςφαλείασ με λειτουργίεσ επιβράδυνςθσ –
κράτθςθσ και ςφςτθμα Dead Man.

Χτάνταρντ και Υροχωρθμζνθ λειτουργία ςυμπεριλαμβανομζνθσ και επίλυςθσ
προβλθμάτων.

Εξοικείωςθ με ιχουσ του Πθχανοςταςίου.

Δθμιουργία ςεναρίων προςομοίωςθσ καταςτάςεων διαφορετικοφ βακμοφ
δυςκολίασ και πολυπλοκότθτασ, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ και το ςκοπό του
μακιματοσ.

Ρα περιλαμβάνει τεςτ αξιολόγθςθσ και αςκιςεων εμπζδωςθσ τα οποία να
καλφπτουν το ςφνολο των ενοτιτων του περιεχομζνου.

Χφςτθμα απενθμζρωςθσ (debriefing).

Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ των Γζφυρασ – Πθχανοςταςίου.

Χελίδα
92

20PROC006602590 2020-04-22
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Γ: ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 03/2020

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ ΜΔ ΣΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΔ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΝΑ ΔΙΓΟ

ο

ΞΩΔΛΞΣΧ
ΞΩΔΛΞΣΧ
1°ΕΞ
ΕΥΑΟ ΞΑΨΩ
1 ΕΥΑΟ
ΕΥΑΟ
ΕΥΑΟ
ΕΥΑΟ
Ε.Ξ.
ΧΩΡΣΟΣ
ΕΛΔΣΩΧ
ΕΛΔΘ
ΕΦΓ/ΦΛΣΩ ΞΕΦΞΩΦΑΧ ΞΣΦΑΞΛΑΡΑΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ ΛΚΑΞΘΧ ΑΦΓΣΧΨΣΟΛΣΩ ΟΘΣΩΦΛΣΩ ΗΑΞΩΡΚΣΩ
ΣΜΘΜΑ 1: (ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ (0101) ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (0102), ΨΤΞΘ ΑΕΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ (0103)
ΠΘΧΑΡΘ
ΘΟΕΞΨΦΣΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ
1.
315
0101
1
1
2
ΘΟΕΞΨΦΣΔΛΣΩ
2.
316
ΠΘΧΑΡΘ ΘΟΕΞΨΦΣΧΩΓΞΣΟΟΘΧΘΧ MIG
0101
1
1
1
1
4

α/α

3.

317

ΧΩΧΞΕΩΘ ΣΩΓΣΡΣΞΣΟΟΘΧΘΧ

0101

1

4.

318

ΑΕΦΣΧΩΠΥΛΕΧΨΘΧ

0101

1

5.

319

ΥΟΑΡΘ

0101

1

6.

320

ΘΟΕΞΨΦΣΥΣΡΨΑ

0101

1

1

7.

321

ΧΨΦΑΡΨΗΑ - ΨΑΟΛΔΛ - ΞΩΟΛΡΔΦΣΧ

0101

1

1

8.

323

ΦΦΕΗΣΔΦΑΥΑΡΣ

0101

1

1

1

3

9.

324

ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΨΣΦΡΣΧ ΑΞΦΛΒΕΛΑΧ

0101

3

1

1

5

0101

1

1

0102

1

1

1

3

0102

1

1

1

3

0102

1

1

1

3

0102

1

1

1

3

0102

1

1

1

3

0103

1

1

10.

325

11.

352

12.

362

13.

363

14.

365

15.

367

16.

338

ΧΕΛΦΣΞΛΡΘΨΘ ΠΘΧΑΡΘ ΞΩΞΟΛΞΘΧ ΞΣΥΘΧ
ΟΑΠΑΦΛΡΑΧ
ΑΨΣΠΛKΣΧ ΧΑΟΩΒΔΛΡΣΧ ΟΕΒΘΨΑΧ ΠΕ
ΞΑΩΧΨΘΦΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ
ΩΔΦΑΩΟΛΞΣΧ
ΧΕΛΦΣΞΛΡΘΨΣΧ
ΞΣΩΦΠΥΑΔΣΦΣΧ
ΧΩΟΘΡΣΞΣΦΨΘΧ
ΕΦΓΑΟΕΛΣ
ΧΧΘΠΑΨΛΧΠΣΩ
ΨΑΦ
(ΔΛΑΞΟΑΔΩΧΘΧ)
ΑΡΑΟΩΨΘΧ ΞΑΩΧΑΕΦΛΩΡ ΓΛΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘ
ΚΕΦΠΑΡΧΘ (ΥΕΨΦΕΟΑΛΣ - ΑΕΦΛΣ)
ΧΩΠΥΩΞΡΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ

1

1

1

3

1

2

1

3

2

1
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17.

339

ΘΠΛΞΕΡΨΦΛΞΘ
(ΞΑΡΑΟΑΨΘ)

18.

340

19.

341

20.

343

21.

344

22.

345

ΠΣΡΑΔΑ

ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ

0103

1

ΧΨΑΚΠΣΧ ΞΟΛΠΑΨΛΧΨΛΞΣΩ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΣΩ

0103

1

ΧΨΑΚΠΣΧ ΑΡΑΞΨΘΧΘΧ ΨΩΞΨΛΞΩΡ ΠΕΧΩΡ

0103

1

0103

1

0103
0103

ΦΣΦΘΨΣ ΨΘΦΛΑΞΣ ΑΡΕΠΣΠΕΨΦΣ ΠΕ
ΨΑΩΨΣΧΦΣΡΘ ΠΕΨΦΘΧΘ ΩΓΦΑΧΛΑΧ &
ΚΕΦΠΣΞΦΑΧΛΑΧ
ΒΑΟΛΨΧΑ ΑΡΛΧΡΕΩΧΘΧ ΔΛΑΦΣΩΡ ΩΥΕΦΩΚΦΘΧ
ΑΞΨΛΡΣΒΣΟΛΑΧ
ΦΣΦΘΨΣ ΣΦΓΑΡΣ ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΩ
ΘΧΣΩ

1

1

1

4

1

1

3

1

2

1

1

3

1

1

1

3

1

1

2

ΣΜΘΜΑ 2: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ ΟΧΘΜΑΣΩΝ (0104)
ΔΛΑΓΡΩΧΨΛΞΘ
ΧΩΧΞΕΩΘ
ΨΕΟΕΩΨΑΛΑΧ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΠΕ OBD II ΞΑΛ LAPTOP
ΧΩΧΞΕΩΘ
ΞΑΚΑΦΛΧΠΣΩ
ΠΥΕΞ
ΠΕ
ΩΥΕΦΘΧΣΩΧ

1.

372

2.

373

3.

374

ΧΩΧΞΕΩΘ ΕΑΕΦΩΧΘΧ ΦΦΕΡΩΡ ΠΕ ΨΑΥΕΧ

0104

1

1

4.

376

ΒΑΟΒΣΟΛΡΛΕΦΑ ΑΕΦΣΧ

0104

1

1

5.

379

ΑΡΩΨΩΨΛΞΣ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΩΡ ΔΛΞΣΟΣΡΣ ΠΕ
ΒΑΧΘ

0104

6.

381

ΧΩΠΥΛΕΧΣΠΕΨΦΣ ΓΛΑ ΒΕΡΗΛΡΣΞΛΡΘΨΘΦΕΧ

0104

1

1

7.

382

ΧΩΠΥΛΕΧΣΠΕΨΦΣ ΓΛΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΞΛΡΘΨΘΦΕΧ

0104

1

1

8.

383

ΧΩΧΞΕΩΘ ΔΣΞΛΠΘΧ ΥΛΕΧΘΧ, ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ
ΨΩΘΧ

0104

1

1

9.

384

ΕΞΞΛΡΘΨΘΧ

0104

1

1

1

1

4

10.

397

ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΦΣΧΩΡ

0104

1

1

1

1

4

11.

398

ΑΡΑΟΩΨΘΧ ΞΑΩΧΑΕΦΛΩΡ

0104

1

1

1

1

4

12.

399

ΨΕΨΦΑΞΩΟΛΡΔΦΣΧ ΞΛΡΘΨΘΦΑΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ

0104

1

1

1

1

4

13.

400

ΒΕΡΗΛΡΣΞΛΡΘΨΘΦΑΧ

0104

1

1

1

1

4

14.

401

ΠΣΡΑΔΑ ΕΟΕΓΧΣΩ ΞΑΛ ΕΣΠΣΛΩΧΘΧ
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΨΦΣΦΣΔΣΧΛΑΧ ΞΑΩΧΛΠΣΩ

0104

15.

402

ΕΣΠΣΛΩΨΘΧ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΣΩ

0104

0104

1

0104

1

1

1

4

1

1

1

3

1

1
1

1

1
1
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ΕΥΣΥΨΛΞΣ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΥΕΦΛΧΨΦΣΦΛΞΣΩ
ΞΛΡΘΨΘΦΑ WANKEL
ΕΥΣΥΨΛΞΣΧ ΥΛΡΑΞΑΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ
ABS
BRAKE BOARD

16.

404

17.

405

18.

406

ΔΛΑΦΣΦΛΞΣ ΧΕ ΨΣΠΘ TORSEN

19.

407

ΕΥΣΥΨΛΞΘ ΔΛΑΨΑΘ ΠΘΧΑΡΛΧΠΩΡ
ΨΣΠΕΧ ΓΛΑ ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΞΛΡΘΧΘΧ 4Χ4

ΧΕ

0104

1

1

1

4

0104

1

1

1

3

0104

1

1

1

3

1

1

1

4

0104

1

1

ΣΜΘΜΑ 3: (ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΑΙΘΘΣΙΚΘ (0701), ΚΟΜΜΩΣΙΚΘ (0702), ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ (0803) ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΟΚΟΜΙΑ (0805)
1.

148

ΥΣΟΩΚΦΣΡΕΧ RELAX

0701

2

2

2

6

2.

149

ΧΞΑΠΥΣ ΨΦΣΧΘΟΑΨΑ

0701

4

2

4

10

3.

150

ΧΩΧΞΕΩΘ ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΧΘΧ

0701

1

1

2

4.

152

VAPEUR ΨΦΣΧΘΟΑΨΑ

0701

1

1

2

5.

153

ΩΨΛΧΩΧΡΑ

0701

1

1

2

6.

154

ΧΩΧΞΕΩΘ ΛΣΡΛΧΠΣΩ

0701

1

1

2

7.

155

ΞΕΦΛΕΦΑ

0701

1

1

2

8.

156

ΞΛΡΘΨΘ
ΥΣΟΩΠΣΡΑΔΑ
ΧΩΠΑΨΣΧ/ΥΦΣΧΩΥΣΩ

0701

1

1

2

9.

157

ΕΕΨΑΧΨΛΞΣ ΞΦΕΒΒΑΨΛ

10.

158

ΠΘΧΑΡΘΠΑ
ΑΡΑΟΩΨΘΧ

11.

159

12.

ΔΛΑΓΡΩΧΘΧ

ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ

0701
ΔΕΦΠΑΨΣΧ

-

1

1

0701

1

1

1

3

ΩΥΕΦΘΧΣΧ ΥΦΣΧΩΥΣΩ

0701

1

1

1

3

160

ΔΕΦΠΣΑΥΣΕΧΘ

0701

1

1

1

3

13.

161

ΩΥΕΦΘΧΣΧ ΧΩΠΑΨΣΧ

0701

1

1

1

3

14.

162

ΠΕΧΣΚΕΦΑΥΕΛΑ

0701

1

1

1

3

15.

167

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΠΩΦΣΩ

0805

2

2

16.

168

ΨΘΦΛΑΞΣΧ ΒΦΕΦΛΞΣΧ ΗΩΓΣΧ

0805

2

2

17.

169

ΑΟΟΑΛΕΦΑ ΧΩΦΨΑΦΛΕΦΑ ΠΩΦΣΩ

0805

1

1

18.

170

ΞΣΩΞΟΣΚΕΑΨΦΣ

0805

1

1

19.

171

ΞΣΩΞΟΕΧ ΞΣΩΞΟΣΚΕΑΨΦΣΩ

0805

2

2
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20.

190

ΧΨΕΓΡΩΨΘΦΑΧ
ΧΕΛΦΣΧ)

21.

191

22.

ΠΑΟΟΛΩΡ

(ΥΛΧΨΣΟΑΞΛ

0702

5

5

ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΨΑΟΛΔΛ

0702

5

5

192

ΞΣΩΦΕΩΨΛΞΘ ΠΘΧΑΡΘ - ΞΟΑΧΛΞΘ

0702

5

5

23.

194

ΨΑΟΛΔΛΑ ΞΣΥΘΧ ΠΑΟΟΛΩΡ

0702

5

5

24.

227

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ
ΧΩΠΑΨΣΧ Φ10

0803

1

1

1

3

25.

230

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΡΕΦΦΣΩ & ΕΥΛΡΕΦΦΛΔΛΣ

0803

1

1

1

3

26.

231

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΘΥΑΦ (ΧΩΞΩΨΛ)

0803

1

1

1

3

27.

236

ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘ ASPIRET & VEGA UNO

0803

1

1

1

3

28.

237

ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘ CAMI NEW ASKIR

0803

1

1

1

3

29.

239

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΧ ΦΣΦΘΨΣΧ ΑΥΛΡΛΔΩΨΘΧ

0803

1

1

1

3

30.

240

ΞΣΩΞΟΑ ΡΣΧΘΟΕΛΑΧ

0803

1

1

1

3

31.

241

ΨΦΣΧΘΟΑΨΣ ΛΠΑΨΛΧΠΣΩ ΠΕ ΞΑΔΣ

0803

1

1

1

3

32.

242

ΥΦΣΥΟΑΧΠΑ ΓΛΑ CPR

0803

1

1

1

3

33.

243

ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ ΧΩΧΞΕΩΘ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ

0803

1

1

1

3

ΑΧΞΘΧΘΧ

ΑΚΦΩΥΛΡΣΩ

ΣΜΘΜΑ 4: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (0901) ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (1001))
1.

79

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΓΕΦΩΦΑΧ

0901

1

1

2

2.

80

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ GMDSS

0901

1

1

2

3.

81

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ ΩΓΦΣΩ ΦΣΦΨΛΣΩ

0901

1

1

2

4.

82

ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣΩ

1001

1

1
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΩΝ (ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ)
Εγγφθςθ υμμετοχισ
ΕΞΔΣΨΘΧ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Υροσ: Διεφκυςνθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν. του Ω.ΥΑΛ.Κ.
Ανδρζα Υαπανδρζου 37, 151 80 - Παροφςι
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ............... για ευρϊ.......................
Πε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΨΞ ………..,}
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΨΞ………………
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΨΞ………………
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΨΞ………………
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ,}
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτα Ψμιματα …… (αναγράφονται
αναλυτικά τα τμιματα ςτα οποία γίνεται θ ςυμμετοχι ….) του διενεργοφμενου διαγωνιςμοφ τθσ
(ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) ….…………. με αντικείμενο
(ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……………….. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον ςυνολικό
προχπολογιςμό των Ψμθμάτων ςτα οποία ςυμμετζχετε με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον
ΦΥΑ) ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.}
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ ατομικά για κάκε
μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ.}
Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι
ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Χθμείωςθ προσ τθν Ψράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να
είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ Υροςφοράσ).
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Ψράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί
ςτο Δθμόςιο, ςτα Ρ.Υ.Δ.Δ. και ςτα Ρ.Υ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το
όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Ψράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)
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Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ φμβαςθσ
ΕΞΔΣΨΘΧ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Υροσ: Διεφκυςνθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν. του Ω.ΥΑΛ.Κ.
Ανδρζα Υαπανδρζου 37, 151 80 - Παροφςι
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ............... για ευρϊ.......................
Πε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Σδόσ …………. Αρικμόσ ……. Ψ.Ξ. ………}
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με
αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ) …………. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) …….………..…… ςυνολικισ
αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον
ΦΥΑ) ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι
ςασ.
Θ παροφςα είναι διάρκειασ δεκατεςςάρων (14) μθνϊν και ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι
μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Ψράπεηά μασ
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Ψράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί
ςτο Δθμόςιο, ςτα Ρ.Υ.Δ.Δ. και ςτα Ρ.Υ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το
όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Ψράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)
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Εγγφθςθ Προκαταβολισ
ΕΞΔΣΨΘΧ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Υροσ: Διεφκυςνθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν. του Ω.ΥΑΛ.Κ.
Ανδρζα Υαπανδρζου 37, 151 80 - Παροφςι
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ............... για ευρϊ.......................
Πε τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………. Σδόσ …………………. Αρικμόσ ……. Ψ.Ξ. ………}
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ.} για τθν
λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του ..…% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του
ΦΥΑ, ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό................... και τθ Διακιρυξι ςασ με
αρικμό………., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ) …………. για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……… ………
ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι
τον ΦΥΑ) ..................................., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο
καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι) ......................... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ
αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ …………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ,
υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι Ξοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε
εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Ξανονιςμοφ Υρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτο οποίο και
μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ.
Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι
ςασ. Θ παροφςα ιςχφει για τουλάχιςτον (2) δφο μινεσ μετά τθν προκεςμία οριςτικισ παραλαβισ του
ζργου και μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Ψράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)
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Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ
ΕΞΔΣΨΘΧ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Υροσ: Διεφκυςνθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν. του Ω.ΥΑΛ.Κ.
Ανδρζα Υαπανδρζου 37, 151 80 - Παροφςι
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ.......................
Πε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Σδόσ …………. Αρικμόσ ……. Ψ.Ξ. ………}
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ......................... (ςυμπλθρϊνεται το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με
διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΥΑ), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
με αρικμό ……… που αφορά ………………. ςυνολικισ αξίασ ……………………. ςφμφωνα με τθ με
αρικμό ……………. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι
ςασ.
Θ παροφςα είναι διάρκειασ …………………… και ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου
λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Ψράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε
ςχετικι υποχρζωςθ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Ψράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί
ςτο Δθμόςιο, ςτα Ρ.Υ.Δ.Δ. και ςτα Ρ.Υ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το
όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Ψράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΑΛΔΕΛΑΧ, ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ
ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ,
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΨΠΘΠΑ Γϋ: ΠΕΟΕΨΘΧ ΞΑΛ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ
ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΨΑΠΕΛΣ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ Νο …………/……….
«Προμικεια εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ μονάδων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ΠΕ Δωδεκανιςου»
Χτο Παροφςι ςιμερα τθν
…………………………………….., ςτο Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων
(Ω.ΥΑΛ.Κ.), Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν (Δ.Ψ.Ω.), οδόσ Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Παροφςι, μεταξφ
αφενόσ του …………………….. του Ω.ΥΑΛ.Κ., ……………………………………………………………….. που με τθν ιδιότθτά
του, νόμιμα εκπροςωπεί το Ελλθνικό Δθμόςιο (αρικ. Ω.Α. 40023/Ω1/9-3-2018 περί Πεταβίβαςθσ
δικαιϊματοσ υπογραφισ «Πε εντολι Ωπουργοφ», «Πε εντολι Αναπλθρωτι Ωπουργοφ» «Πε εντολι
Ωφυπουργοφ» …. (ΦΕΞ 867/Β/12-3-2018)) και κα καλείται ςτο εφεξισ "Ανακζτουςα Αρχι" και
αφετζρου τθσ εταιρείασ «………………………………..» που εκπροςωπείται νόμιμα από τον
κ. ………………………….. ΑΔΨ ΑΕ …………………, ςφμφωνα με το ΦΕΞ ……………………… τεφχοσ Α.Ε. και Ε.Υ.Ε. και
κα καλείται εφεξισ "Υρομθκευτισ", ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα:
Πε βάςθ: α) τθν Διακιρυξθ ……………………………. με τθν οποία προκθρφχκθκε ο Θλεκτρονικόσ Διεκνισ
Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά
βάςει
τιμισ
ςε
ευρϊ
ελεφκερο,
για
τθν
προμικεια
και
εγκατάςταςθ ………………………………………………………. και β) τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ με Αρ. Υρωτ
Φ.…………………….. (ΑΔΑ: ………..) του Ω.ΥΑΛ.Κ. υπζρ του Υρομθκευτι, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει ςτον
Υρομθκευτι και ο Υρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν προμικεια, τθ μεταφορά, τθν εγκατάςταςθ και τθν
επίδειξθ λειτουργίασ των ειδϊν εξοπλιςμοφ που περιγράφονται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Αϋ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ςτουσ τόπουσ παράδοςθσ, ςχολικζσ μονάδεσ του ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ Βϋ τθσ παροφςασ, με
τουσ ακόλουκουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ:
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
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1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια, και όπου απαιτείται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
εγκατάςταςθ και επίδειξθ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ εργαςτθρίων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ,
κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςε αντίςτοιχεσ μονάδεσ μονάδεσ των νιςων τθσ Υεριφζρειασ
Λονίων Ριςων, για τθν ενίςχυςθ των ανωτζρω εργαςτθρίων με ςκοπό τον εκςυγχρονιςμό και τθν
αναβάκμιςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ
ενθλίκων, κακϊσ και θ παροχι δωρεάν υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και υποςτιριξθσ αυτϊν
κατά τθ διάρκεια τθσ Υεριόδου Εγγφθςθσ υπό τουσ όρουσ και τισ ςυμφωνίεσ, που διαλαμβάνονται ςτθν
παροφςα.
2. Θ προμικεια που κα υλοποιθκεί περιλαμβάνει ςυνοπτικά:
……..
που αφορά ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν χριςθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςε όλα τα ςτάδια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, προκειμζνου οι ανωτζρω μονάδεσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ,
κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων να μπορζςουν να ανταπεξζλκουν ςτισ τεχνολογικά
εξελιςςόμενεσ απαιτιςεισ μόρφωςθσ και κατάρτιςθσ που επιτάςςει θ ςφγχρονθ εποχι. Σι
ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ προζκυψαν φςτερα από καταγραφι αναγκϊν που πραγματοποιικθκε από τθν
Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Λονίων Ριςων.
3. Θ κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των ςχολικϊν μονάδων και ο αντίςτοιχοσ εξοπλιςμόσ που κα παραδϊςει
ο ανάδοχοσ επιςυνάπτεται ςτο Παράρτθμα Β’ τθσ παροφςασ. Εάν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ
ςφμβαςθσ υπάρξει μεταβολι τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ (ςυγχϊνευςθ, αναςτολι λειτουργίασ,
κατάργθςθ κλπ.) κάποιων εκ των ςχολικϊν μονάδων προοριςμοφ του εξοπλιςμοφ, τότε θ ανακζτουςα
αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ προσ αντικατάςταςθ. Σι οριςτικζσ
ποςότθτεσ του εξοπλιςμοφ ανά Υεριφζρεια, κακϊσ και θ οριςτικι λίςτα των μονάδων εκπαίδευςθσ με
αναλυτικά ςτοιχεία αυτϊν κα δοκοφν ςτον Ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ, κακϊσ ενδζχεται
να υπάρξουν μεταβολζσ και κατά ςυνζπεια ςχετικι διαφοροποίθςθ ςτον αρικμό των μονάδων
εκπαίδευςθσ.
4. Πετά τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν επιτρζπεται κατϋ αρχιν θ αλλαγι τθσ
επιχειρθματικισ μονάδασ καταςκευισ των τελικϊν προϊόντων, που δθλϊκθκε με τθν προςφορά του
αναδόχου και με βάςθ τθν οποία ζγινε θ κατακφρωςθ. Πετά τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ και κατϋ
εξαίρεςθ μπορεί να εγκρικεί, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ
επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, θ παραπάνω αλλαγι μόνο ζπειτα από αιτιολογθμζνο αίτθμα του
αναδόχου.
4. Θ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου είναι πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
5. Σ Ανάδοχοσ κα αναλάβει να προμθκεφςει και να παραδϊςει τον παραπάνω εξοπλιςμό και να
εγκαταςτιςει όποια είδθ προβλζπεται με βάςθ τα οριηόμενα ςτο Πζροσ Β’ τθσ παροφςασ.
6. Θ προμικεια και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο Πζροσ Β’ τθσ
παροφςασ. Σι όροι εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα 3. Διαπραγμάτευςθ
τθσ Χφμβαςθσ δεν επιτρζπεται.
7. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
8. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ
των ηθτοφμενων αγακϊν κάκε τμιματοσ, κακϊσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ.
ΑΡΘΡΟ 2. ΙΕΡΑΡΧΘΘ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ψο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων
ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ ςφμβαςθ ι ςε περίπτωςθ
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που ανακφψουν αντικρουόμενοι/αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ
κατά ςειρά θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ Σικονομικι και Ψεχνικι
προςφορά του αναδόχου, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και ενιαίο ςφνολο
με αυτιν.
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του αναδόχου (ζγγραφα, Διοικθτικζσ
εντολζσ) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεομοιοτυπικά ι και ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ:
Για τθν ανακζτουςα αρχι:

Για τον ανάδοχο:

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΑΛΔΕΛΑΧ, ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ

Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ,
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΨΠΘΠΑ Γϋ: ΠΕΟΕΨΘΧ ΞΑΛ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ
ΑΦΠ: 090051291

ΑΦΠ: . . . . . . . . .
Ψαχ.Δ/νςθ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Α. Υαπανδρζου 37, ΨΞ. 151 80 Παροφςι, Λονίων Ψθλ. . . . . . . . . . FAX . . . . . . . . . .
Ριςων
Ψθλ: 210 3442428 FAX : 210 3442943
Χε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι
του εγγράφου και τθν απόδειξι τθσ.
Τποτε ςτθν παροφςα γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ,
πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ,
ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι.
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΙΜΘΜΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ
1.
Ψο τίμθμα για τθν προμικεια ανζρχεται ςτο ποςό των ………………….. ευρϊ (…………….. €) προ
Φ.Υ.Α, ιτοι ………………………. ευρϊ (………….. €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., όπωσ ορίηεται ςτθν
προαναφερκείςα κατακυρωτικι απόφαςθ. Θ δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ ζχει εγγραφεί και χρθματοδοτείται
από τθ ΧΑ ΕΥ0671 με κωδικό ενάρικμου 2016ΕΥ06710067. Ψο ζργο γίνεται ςτα πλαίςια του
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Υεριφζρειασ Λονίων Ριςων 2014-2020 που ςυγχρθματοδοτείται από
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ) και Εκνικοφσ Υόρουσ.
Σ τρόποσ πλθρωμισ του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
(A) Χωρίσ χοριγθςθ προκαταβολισ και με τμθματικι εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, μετά τθν
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ.
Ψμθματικζσ πλθρωμζσ (εξοφλιςεισ) μποροφν να γίνουν, εφόςον προςκομιςτοφν τα νόμιμα
δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ. Οι
τμθματικζσ πλθρωμζσ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τισ δφο (2).
(B) (i) Πε τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ
ςυμβατικισ αξίασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α.), με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (2) μθνϊν μετά τθν προκεςμία οριςτικισ παραλαβισ του
ζργου. Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 (παρ.1 περ. δ) του Ρ.4412/2016 θ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον ανάδοχο, χωρίσ να απαιτείται θ
κατάκεςθ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Για μεγαλφτερο φψοσ προκαταβολισ που ενδεχομζνωσ κα λάβει
ο ανάδοχοσ, αυτι λαμβάνεται με τθν κατάκεςθ από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ που κα
καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ
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καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ. Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 και τουσ όρουσ
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι κα είναι ζντοκθ ςφμφωνα με το Ρ. 2362/1995 «Υερί
Δθμοςίου Οογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του Ξράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Ξατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό
διάςτθμα από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του ζργου. Για τον
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του
Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ
προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ
του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. Ψο ποςό τθσ προκαταβολισ που χορθγείται και ο τόκοσ
που αντιςτοιχεί ςε αυτιν μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ςυμψθφίηεται κατά τθν εξόφλθςθ
του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για
δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ επιβολισ
κυρϊςεων
καταλογίηεται ςε βάροσ του αναδόχου τόκοσ επί τθσ λθφκείςασ προκαταβολισ. Σ
υπολογιςμόσ και είςπραξθ του τόκου επί τθσ λθφκείςασ προκαταβολισ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο
207 παρ. 4-6 του Ρ. 4412/2016.
(ii) Ψο υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβλθκεί ςε ζωσ δφο (2) τμθματικζσ πλθρωμζσ,
αφοφ παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ τόκοσ.
2.
Χτο ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνονται θ αμοιβι του αναδόχου και όλεσ ανεξαιρζτωσ οι
δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ χωρίσ καμία επιβάρυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ζςτω και
από επιγενόμενθ αιτία, ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και πάςθσ
φφςεωσ φορολογικϊν και άλλων επιβαρφνςεων υπζρ του Δθμοςίου ι οποιουδιποτε τρίτου, κακϊσ και
του κόςτουσ ςυςκευαςίασ, φόρτωςθσ, μεταφοράσ, αποςυςκευαςίασ, ελζγχου, αςφάλιςθσ, επιτόπιασ
ςυναρμολόγθςθσ, εγκατάςταςθσ ι/και τθσ κζςθσ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ, προμικειασ ι
παραγωγισ εγχειριδίων και οδθγιϊν κλπ.
3.
Σ ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν
προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον ανάδοχο. Ψραπεηικά τζλθ ι άλλεσ
επιβαρφνςεισ επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο.
4.
Σι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται με τθν προςκόμιςθ
των νόμιμων
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν
ενταλμάτων. Χε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ εταιρειϊν θ καταβολι κα γίνεται ςε κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ κατά το ποςοςτό τθσ ςυμμετοχισ του ςε αυτιν. Ψθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ
τμθματικισ πλθρωμισ κα πρζπει να αιτθκεί ο ανάδοχοσ με ταυτόχρονθ προςκόμιςθ των απαραίτθτων
παραςτατικϊν τθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ για όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ που περιλαμβάνονται ςτο
αίτθμα αυτό.
5.
Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ρ. 4412/2016 τα
δικαιολογθτικά/παραςτατικά που προβλζπονται για τθν πλθρωμι είναι τα ακόλουκα:
(i) Υρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθ ςχολικι μονάδα, ςφμφωνα με το άρκρο
208 του Ρ. 4412/2016,
(ii) Αποδεικτικό ειςαγωγισ και εγγραφισ του υλικοφ ςτο βιβλίο υλικοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ
(Βεβαίωςθ αποδοχισ εξοπλιςμοφ),
(iii) Ψιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε»,
(iv) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε»,

Χελίδα 104

20PROC006602590 2020-04-22
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Γ: ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 03/2020

(v) Υιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
6.
Ψον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., ωσ ακολοφκωσ:
(i) Υαρακράτθςθ (κατά τθν πλθρωμι) του προβλεπόμενου από τισ κείμενεσ διατάξεισ
φόρου, τον οποίο κα αποδϊςει ςτθν αρμόδια Δ.Σ.Ω. θ ανακζτουςα αρχι. Για το ποςό αυτό, θ
ανακζτουςα αρχι κα χορθγιςει ςχετικι βεβαίωςθ ςτον ανάδοχο.
(ii) Ξράτθςθ φψουσ 0,06% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 του Ρ. 4013/2011 όπωσ
ιςχφει). Ψο ποςό αυτό παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ
Αρχισ αυτισ και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό.
(iii) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ,
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
Χυμβάςεων και Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ρ. 4412/2016.
(iv) Επιπροςκζτωσ, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ), επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,06%, εφόςον θ ςφμβαςθ ςυναφκεί
μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ του πζμπτου εδαφίου τθσ παραγράφου 3
του άρκρου 350 του Ρ. 4412/2016. Θ κράτθςθ αυτι υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ - ΠΑΡΑΔΟΘ ΣΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
1.

Θ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου είναι πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

2.
Σ Υίνακασ που περιλαμβάνει τα ςτοιχεία των ςχολικϊν μονάδων ςτισ οποίεσ κα παραδοκοφν
τα είδθ τθσ προμικειασ με τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτζσ τουσ επιςυνάπτεται ςτο Υαράρτθμα Βϋ ςτο τζλοσ
τθσ παροφςασ.
3.
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα παράταςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του
Ζργου ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ εάν
κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για εφλογο χρονικό διάςτθμα χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ, και για
ςυνολικό διάςτθμα ζωσ τρεισ (3) μινεσ. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον ανάδοχο για
τθ διαφοροποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.
4.
Ψο χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ δφναται να παρατακεί μετά από αίτθμα του αναδόχου και
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ.
5.
Υεραιτζρω, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί, ςε κάκε περίπτωςθ, να μετατίκεται
ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ρ.4412/2016, με προχπόκεςθ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ειδικισ
Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Υ. Υεριφζρειασ Ρότιου Αιγαίου.
ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
1.
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει, ςφμφωνα
με τα όςα ορίηονται ςτισ οικείεσ διατάξεισ και ςτισ παρ.5,6 τθσ διακιρυξθσ, από τα αρμόδια ςυλλογικά
όργανα
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2.
Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν ςε κάκε ςχολικι μονάδα κα γίνει ςε ζνα ςτάδιο, αυτό
τθσ οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ.
3.
Για τισ ανάγκεσ τθσ παραλαβισ των ειδϊν κα ςυςτακοφν επιτροπζσ παραλαβισ για κάκε
ςχολικι μονάδα (Ε.Υ.Χ.Π.). Θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι ςε κάκε ςχολικι μονάδα
περιλαμβάνει τθν παράδοςθ του ςυνόλου των ειδϊν τθσ προμικειασ, τθν καταμζτρθςθ και τθν
παραλαβι τουσ από τθν επιτροπι παραλαβισ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Για τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου
τθσ οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςε κάκε ςχολικι μονάδα, κα πρζπει επίςθσ να ζχει
ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ όλων των ειδϊν, να ζχει τεκεί όλοσ ο εξοπλιςμόσ ςε λειτουργία και να
ζχει επιδειχκεί ςτθν επιτροπι παραλαβισ θ καλι και αξιόπιςτθ λειτουργία του. Θ παράδοςθ,
εγκατάςταςθ και επίδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ κα γίνεται με ευκφνθ του αναδόχου
παρουςία των επιτροπϊν παραλαβισ των ςχολικϊν μονάδων.
4.
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να πραγματοποιιςει επιτόπιεσ επικεωριςεισ
(audits) προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν καλι λειτουργία των ειδϊν που παραδόκθκαν. Χε περίπτωςθ
που από τισ επικεωριςεισ προκφψουν ελαττϊματα ι ζλλειψθ ςυνομολογθμζνων ιδιοτιτων ςτα είδθ
τθσ προμικειασ, τότε ο ανάδοχοσ οφείλει να τα αποκαταςτιςει άμεςα χωρίσ καμία επιβάρυνςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
5.
Χε κάκε ςχολικι μονάδα θ επιτροπι παραλαβισ μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ τθσ
πραγματοποίθςθσ τθσ επίδειξθσ λειτουργίασ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον προτεινόμενο από τον
ανάδοχο χρόνο, μετά από ςυνεννόθςθ μαηί του. Σ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει τθν
αντίςτοιχθ επιτροπι παραλαβισ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
πραγματοποίθςθ τθσ επίδειξθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ ςτθ ςχολικι μονάδα,
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ οριςτικι παραλαβι του.
6.
Σ ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων αγακϊν τθσ προμικειασ μζχρι τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τουσ (θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ πρακτικοφ
παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι), οπότε μεταβιβάηει τθν κυριότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι.
7.
Σ ανάδοχοσ με ευκφνθ του ελζγχει και ςυγκεντρϊνει από κάκε ςχολικι μονάδα όλα τα
απαραίτθτα ζγγραφα για τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και τα παραδίδει ςτθν ανακζτουςα
αρχι εισ τριπλοφν (ζνα με πρωτότυπεσ υπογραφζσ και δυο αντίγραφα του πρωτοτφπου). Θ
ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ των ανωτζρω πρωτοτφπων εγγράφων, πριν
βεβαιϊςει τθν οριςτικι παραλαβι του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα, πριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κάκε τμθματικισ
πλθρωμισ.
ΑΡΘΡΟ 7. ΚΤΡΩΕΙ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ
Χε περίπτωςθ που τα αγακά παραδοκοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ αυτόσ
διαμορφωκεί με τυχόν μετάκεςθ κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, οι κυρϊςεισ των άρκρων 203 και 207 του Ρ. 4412/2016 .
Χε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του μζγιςτου επιτρεπτοφ χρόνου μεταξφ τθσ αναγγελίασ βλάβθσ/
δυςλειτουργίασ και τθσ αποκατάςταςισ τθσ, επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ριτρα ίςθ με το 0,15% επί του
ςυμβατικοφ τιμιματοσ του εξοπλιςμοφ που είναι εκτόσ λειτουργίασ, για κάκε επιπλζον θμερολογιακι
θμζρα.
Αν μια μονάδα εξοπλιςμοφ είναι μθ διακζςιμθ (ςε βλάβθ ι δυςλειτουργία) για δφο (2) ςυνεχείσ μινεσ,
πζρα από τθν επιβλθκείςα ριτρα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει μζςα ςε επτά (7)
εργάςιμεσ θμζρεσ, με δικό του κόςτοσ, τον εξοπλιςμό που ζχει βλάβθ με ιςοδφναμο εξοπλιςμό, φςτερα
από ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για το υλικό που αντικακίςταται ιςχφει θ εγγφθςθ
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του καταςκευαςτι ι το υπόλοιπο τθσ εγγφθςθσ του αναδόχου (όποιο ζχει μεγαλφτερθ διάρκεια) από
τθν θμερομθνία αντικατάςταςθσ. Σ ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι για
τθν τιρθςθ αυτισ τθσ εγγφθςθσ.
Διευκρινίηεται ότι:
(1) Ζνα ςφςτθμα/ υποςφςτθμα/ υπθρεςία κεωρείται ολικά μθ διακζςιμο/θ εάν είναι μθ
διακζςιμο ζςτω και ζνα μικρό μζροσ τθσ λειτουργικότθτασ που παρζχει.
(2) Για τθν αμεςότθτα του προςδιοριςμοφ τθσ βλάβθσ/δυςλειτουργίασ και δεδομζνου του ότι,
ανάλογα με το είδοσ προμικειασ, μζροσ του εξοπλιςμοφ π.χ. Θ/Ω κα είναι μόνιμα ςυνδεδεμζνο ςτο
διαδίκτυο, θ αρχικι διάγνωςθ/ δυςλειτουργία κα μπορεί να πραγματοποιείται μζςω απομακρυςμζνθσ
ςφνδεςθσ, εντόσ του ωραρίου λειτουργίασ του ςχολείου.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΤΘΘ - ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΤΘΘ
1.
Σ ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν ανακζτουςα αρχι ότι θ προμικεια των ειδϊν εξοπλιςμοφ κα
εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ, τουσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τα
διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα που ιςχφουν ςτθν υλοποίθςθ παρόμοιων προμθκειϊν, τα αγακά κα
ζχουν όλεσ τισ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθν παροφςα, κα είναι απαλλαγμζνα
από οποιαδιποτε ελαττϊματα και ότι κα ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθ διακιρυξθ και ςτθν προςφορά που
κατζκεςε.
2.
Σ ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν ανακζτουςα αρχι ότι θ προμικεια και τα τυχόν επί μζρουσ
ςτοιχεία τθσ κα είναι κατά τθν παράδοςι τουσ καινοφργια και αμεταχείριςτα.
3.
Σ ανάδοχοσ εγγυάται τθν καλι και προςικουςα λειτουργία των αγακϊν τθσ προμικειασ για
ςυνικθ χριςθ και τθν δωρεάν αποκατάςταςθ βλαβϊν για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν
από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβι του ςυνόλου του Ζργου, το οποίο καλείται περίοδοσ
εγγφθςθσ. Επίςθσ αναλαμβάνει δωρεάν τθν ευκφνθ ςυντιρθςθσ και παροχισ ανταλλακτικϊν για τθν
περίοδο τθσ εγγφθςθσ. Σι υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο Υαράρτθμα Λ
του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ.
4.
Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ προκφψουν ελαττϊματα ι ζλλειψθ
ςυνομολογθμζνων ιδιοτιτων ςτα αγακά τθσ προμικειασ τεκμαίρεται ότι αυτά υπιρχαν κατά το χρόνο
τθσ παράδοςθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να
αντικαταςτιςει ι να διορκϊςει τα αγακά, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, θ οποία
πάντωσ διατθρεί όλα τα εκ του νόμου δικαιϊματά τθσ.
5.
Θ ανακζτουςα αρχι πλθροφορεί τον ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε
ελαττϊματοσ ι ζλλειψθσ ςυνομολογθμζνθσ ιδιότθτασ μόλισ αυτά γίνουν εμφανι. Αν ο ανάδοχοσ δεν
αποκαταςτιςει το ελάττωμα χωρίσ κακυςτζρθςθ, θ ανακζτουςα αρχι, επιφυλαςςόμενθ των νόμιμων
δικαιωμάτων τθσ, μπορεί να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ από τρίτον, με κίνδυνο
και δαπάνθ του αναδόχου.
6.
Σ ανάδοχοσ εξαςφαλίηει ςυμβατότθτα μεταξφ όλων των μερϊν τθσ προμικειασ ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ αρμονικι και αποδοτικι λειτουργία των αυτοτελϊν τμθμάτων αυτισ.
7.
Σ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει κάκε αναγκαία τεχνικι πλθροφορία ςχετικά με
τθν προμικεια ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να μπορεί να ςυνδζςει ςε αυτά υλικό άλλων προμθκευτϊν.
8.
Σ ανάδοχοσ εφοδιάηει τθν ανακζτουςα αρχι με όλα τα επαρκι εγχειρίδια και άλλο υλικό
τεκμθρίωςθσ για να εξαςφαλιςτεί θ ικανοποιθτικι και αποδοτικι λειτουργία τθσ προμικειασ.
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9.
Σ ανάδοχοσ εκςυγχρονίηει ι αντικακιςτά ςτον ανάλογο χρόνο και χωρίσ επιπλζον κόςτοσ όλα
τα εγχειρίδια και το υλικό τεκμθρίωςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ
τθσ προμικειασ.
10.
Σ ανάδοχοσ δθλϊνει ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ δεν χρθςιμοποιεί μελζτεσ ι
προϊόντα τρίτων χωρίσ νόμιμθ άδεια και επομζνωσ δεςμεφεται ότι είναι υπεφκυνοσ ζναντι τρίτων και
τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τυχόν απαιτιςεισ πνευματικϊν δικαιωμάτων τρίτων κακϊσ επίςθσ
δεςμεφεται να αμφνεται και να υπεραςπίηεται τθν ανακζτουςα αρχι κατά οποιαςδιποτε ζγερςθσ
αξιϊςεων ι απαιτιςεων τρίτων, να καλφπτει αποκλειςτικά κάκε ςχετικι δαπάνθ (δικαςτικι ι εξϊδικθ),
κακϊσ επίςθσ και να αποκακιςτά κάκε ηθμία αυτϊν.
11.
Σ ανάδοχοσ δθλϊνει επίςθσ ότι ςε περίπτωςθ που δθμιουργθκεί οποιαδιποτε διζνεξθ ι
διαφορά, από αυτζσ που περιγράφονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, θ οποία κατά τθν κρίςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ είναι δυνατόν να κζςει ςε κίνδυνο τθν ελεφκερθ και απρόςκοπτθ αξιοποίθςθ τθσ
προμικειασ, υποχρεοφται αναντίρρθτα και το ταχφτερο δυνατόν να προβεί ςε ενζργειεσ
εξαςφαλιςτικζσ των δικαιωμάτων και ςυμφερόντων του και ειδικότερα είτε να εξαςφαλίςει άμεςα τθν
πλιρθ και αποδεδειγμζνθ απόλαυςθ όλων των δικαιωμάτων χριςθσ των παραδοτζων του ζργου είτε
να αντικακιςτά/τροποποιεί οριςμζνα ι όλα τα παραδοτζα του ζργου με άλλα που δεν παραβιάηουν
δικαιϊματα τρίτων. Θ τυχόν αντικατάςταςθ/τροποποίθςθ κα γίνεται μετά από ςυναίνεςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. Ωπογραμμίηεται ότι κάκε τροποποίθςθ ςφμβαςθσ ςυντελείται με βάςθ τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ρ. 4412/2016 και πριν υπογραφεί πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςθσ τθσ
ΕΩΔ Υεριφζρειασ Ρότιου Αιγαίου. Χε κάκε περίπτωςθ, τα υπό αντικατάςταςθ/τροποποίθςθ παραδοτζα
κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ και να εξαςφαλίηουν τθν
υλοποίθςι τθσ, όπωσ προδιαγράφθκε.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ
1.
Σ ανάδοχοσ προςκόμιςε κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ωσ εγγφθςθ για τθν
τιρθςθ των όρων τθσ, τθν υπ’ αρικμ. ……………... εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, θ οποία ζχει εκδοκεί
ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ρ. 4412/2016 , τθσ Ψράπεηασ ………………., διάρκειασ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν
και ποςοφ ίςου με 21.907,50 ευρϊ (το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ προ Φ.Υ.Α.)
2.
Θ εγγφθςθ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται με εντολι τθσ ανακζτουςασ αρχισ προσ το ίδρυμα που τθν
εξζδωςε, μετά τθν οριςτικι παραλαβι των αγακϊν, με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο τθσ εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ και εφόςον εκκακαριςτοφν τυχόν υποχρεϊςεισ του αναδόχου ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
3.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.,
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. Ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ που: (α) ο ανάδοχοσ δε φόρτωςε ι
παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ
που του δόκθκε και (β) αν κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τελοφςε ςε μια από
τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ρ. 4412/2016 και, ωσ εκ
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
1.
Σ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των αγακϊν και κατά τθν
επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ να κατακζςει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των αγακϊν, που
ζχει προμθκεφςει, θ οποία εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ρ.4412/2016, ποςοφ 11.656,00€. Σ
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ είναι ίςοσ με 2 ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι.
2.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά τθν παρζλευςθ τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ και
τθν εκκακάριςθ του ςυνόλου των τυχόν απαιτιςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
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3.
Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του ςυνόλου ι μζρουσ
των αγακϊν, θ οποία δεν ζχει αποκαταςτακεί από τον ανάδοχο, καταπίπτει θ εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ ι μζροσ αυτισ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
ΑΡΘΡΟ 11. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ
Θ ανακζτουςα αρχι υπζχει τισ ακόλουκεσ επιπλζον υποχρεϊςεισ:
1.
Θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ οφείλει να παραδίδει ςτον ανάδοχο ατελϊσ κάκε ζγγραφο,
ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να
γνωςτοποιιςει ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του Ζργου χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του
αναδόχου. Επιπλζον, θ ωσ άνω επιτροπι οφείλει να παρζχει ςτον ανάδοχο τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ
και διευκρινίςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
2.
Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου με
τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.
3.
Σ ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προκειμζνου να
διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ Αρμόδιεσ Αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφόςον
κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεϊν του.
4.
Ξατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ επιτροπι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν ι
τθν ανακζτουςα αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα
που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ςε αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν
ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ
καταςκευισ ι λειτουργίασ του Ζργου ι του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 12. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Σ ανάδοχοσ υπζχει επιπλζον τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ:
1.
Σ ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ
δζουςα προςοχι και επιμζλεια και ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν
θκϊν, κακϊσ και τθ ςχετικι υποβλθκείςα προςφορά του.
2.
Ψα παραδοτζα που προβλζπεται να παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να
ςυμφωνοφν από κάκε άποψθ με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, ςτθν διακιρυξθ και ςτα
υπόλοιπα Χυμβατικά Ψεφχθ.
3.
Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με
τθν ανακζτουςα αρχι και είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ
τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
4.
Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον κλθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, να παρίςταται ςε
οποιαδιποτε υπθρεςιακι ςυνεδρίαςθ αφορά ςτο Ζργο (τακτικι ι ζκτακτθ), προςκομίηοντασ και
παρουςιάηοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν.
5.
Σ ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από το προςωπικό που κα αςχολθκεί ι κα
παράςχει οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα ςφμβαςθ. Χε περίπτωςθ οποιαςδιποτε
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
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6.
Σ ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι
παραλείψεισ που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
7.
Σ ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διακιρυξθσ ι
τθσ Υροςφοράσ του ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν ανακζτουςα αρχι για κάκε κετικι και
αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται,
αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ.
8.
Θ ανακζτουςα αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από
κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ
αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του αναδόχου
ι τρίτων.
9.
Σ ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν καταςτροφι ι φκορά ι κλοπι του εξοπλιςμοφ μζχρι τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του από τθν επιτροπι παραλαβισ που ζχει οριςτεί για κάκε
ςχολικι μονάδα.
10.
Χε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Ξοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/
Ξοινοπραξία κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Ψυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ
τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και
ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ
του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν
ολοκλιρωςθ του Ζργου.
11.
Χτθ περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Ξοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ, αν κάποιο από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Ξοινοπραξίασ εξαιτίασ ανικανότθτασ για
οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ.
12.
Χε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον ανάδοχο, θ ςφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται
και οι απορρζουςεσ από τθ ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του αναδόχου,
μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ
των όρων τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ. Επίςθσ ςε
περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που
απαρτίηουν τον ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εξετάηει αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου
μζλουσ οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του αναδόχου,
όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ,
τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Χε τζτοια
περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και οι εγγυιςεισ προκαταβολισ και καλισ
εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ.
13.
Σ ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ προκφπτουν από
τουσ Ξανονιςμοφσ ΕΞ 1303/2013 και 1304/2013. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται:
α) Ρα τυπϊςει αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ τισ οποίεσ κα επικολλιςει ςε κάκε κομμάτι του
εξοπλιςμοφ που κα προμθκεφςει. Χχετικά με το περιεχόμενο τουσ κα δοκοφν
ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ από τθν ανακζτουςα αρχι.
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β) Ρα μνθμονεφει τθ ςυνδρομι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθ χρθματοδότθςθ του ζργου από
το ΕΨΥΑ ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ, τθν ανακζτουςα αρχι, και το ΕΥ Λονίων Ριςων ςε κάκε
ενζργεια επικοινωνίασ, όπωσ δθμοςίευςθ, παρουςίαςθ, ςυνζντευξθ κ.ά. Αναλυτικζσ
οδθγίεσ και κατευκφνςεισ κα λάβει από τθν ανακζτουςα αρχι.
14.
Πε τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ ο ανάδοχοσ κα καταςκευάςει και κα τοποκετιςει
με δικι του ευκφνθ και κόςτοσ αναμνθςτικι (μόνιμθ) πινακίδα ςε κάκε ςχολικι μονάδα που κα
εξοπλίςει. Θ πινακίδα πρζπει να είναι ςθμαντικοφ μεγζκουσ (41,5cm x 31,5cm με προςζγγιςθ ± 10%)
και κα τοποκετθκεί ςε ςθμείο εφκολα ορατό. Ψο υλικό καταςκευισ τθσ πινακίδασ (π.χ. διαφανζσ
plexiglass πάχουσ τουλάχιςτον 5mm ι λευκό αλουμίνιο) κακϊσ και ο τρόποσ τοποκζτθςθσ πρζπει να
διαςφαλίηουν τθ μόνιμθ εγκατάςταςι τθσ. Ψο περιεχόμενο τθσ πινακίδασ (κείμενο, εικόνεσ και
μορφοποίθςθ) κα δοκεί από τθν ανακζτουςα αρχι. Σι πινακίδεσ πρζπει να τοποκετθκοφν από τον
ανάδοχο ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ το αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ
πράξθσ.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ
1.
Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ο ανάδοχοσ δεν
αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει
γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι
του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Χε περίπτωςθ ακζτθςθσ
από τον ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν
αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν
παράλειψι τθσ ςτο μζλλον.
2.
Σ ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν
προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι και δεν δεςμεφει τθν
ανακζτουςα αρχι με κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.
3.
Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ θ ανακζτουςα αρχι ι τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν
πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να
γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ςε αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ
των υπό προμικεια αγακϊν του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 14. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΕΚΧΩΡΘΘ
1.
1. Σ ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ
τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
2.
Εάν ο ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ
κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ ςφμβαςθσ.
3.
Ξατ’ εξαίρεςθ ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει χωρίσ ζγκριςθ τισ απαιτιςεισ του ζναντι
τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ςε
Ψράπεηα τθσ επιλογισ του (εκδοχζασ) που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα υπό τισ εξισ προχποκζςεισ:
(i) Σ εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ
αναδόχου και ανακζτουςασ αρχισ.
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(ii) Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ που ζχει
κατά του εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ.
(iii) Χε περίπτωςθ που για λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ αναδόχου και
ανακζτουςασ αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Ψράπεηασ το εκχωροφμενο
τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ,
αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ
κλπ.), θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι του εκδοχζα.
Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει υπόψθ του το άρκρο 95 του Ρ. 2362/1995, κακϊσ και το άρκρο 145
του Ρ. 4270/2014 ωσ προσ τθ διαδικαςία αναγγελίασ εκχϊρθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 15. ΚΙΝΔΤΝΟ
1.
Σ ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των αγακϊν, που κα παραδοκοφν
ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ,
υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι ακόμθ και
αντικατάςταςι τουσ. Πετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν ανακζτουςα αρχι.
2.
Σ ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των αγακϊν τθσ προμικειασ μζχρι τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ τουσ, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, ελεφκερθ από
κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου.
3.
Σ ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ
ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του ζργου από τον
ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν ι ςε ελάττωμα
του εξοπλιςμοφ.
ΑΡΘΡΟ 16. ΚΤΡΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
1.
Ψα πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα επί του ςυνόλου των αγακϊν που δθμιουργεί και
παραδίδει ο ανάδοχοσ ρθτϊσ εκχωροφνται, παραχωροφνται και μεταβιβάηονται από τον παραπάνω
ςτθν ανακζτουςα αρχι χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ πζραν τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν
παροφςα, θ οποία καλφπτει πλιρωσ τθν αξία τουσ.
2.
Τλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ,
πλάνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται,
ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι εμπιςτευτικά
και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σ ανάδοχοσ μόλισ ολοκλθρϊςει τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν ανακζτουςα αρχι. Σ
ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα
χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
3.
Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ
τεχνολογικζσ ι άλλεσ μεταβολζσ τθσ προμικειασ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι πρόςφορθ ενζργεια
όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων, που αποδεδειγμζνα
ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ’ αυτϊν ι όταν θ ανακζτουςα αρχι εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ
λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων επ’ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ
αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ. Ξατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρ. 2121/1993 περί
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.
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4.
Χε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για
οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί τθσ προμικειασ, θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να
ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ζναντι
του τρίτου. Χε κάκε περίπτωςθ, ο ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να
καταβάλει θ ανακζτουςα αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ
δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν ανακζτουςα αρχι για κάκε
κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του
ζνδικου μζςου.
ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Για τθν ζκπτωςθ του αναδόχου, τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ αυτισ περιλαμβανομζνου του
αποκλειςμοφ του ζκπτωτου αναδόχου από τουσ διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου εφαρμόηονται ανάλογα οι
διατάξεισ του άρκρου 203 του Ρ. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18. ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ
1.
Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τθν ανακζτουςα αρχι για κάκε απαίτθςθ
τρίτων από τθν πραγματοποίθςθ τθσ προμικειασ, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ
του.
2.
Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τθν ανακζτουςα αρχι, για κάκε ηθμία που
ενδεχομζνωσ προξενθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του ιδίου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με
αυτόν για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.
3.
Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν ανακζτουςα αρχι,
αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν
εκ μζρουσ του αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
4.
Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τθν ανακζτουςα αρχι για κάκε ηθμία, που
κα υποςτεί από πλθμμελι εκπλιρωςθ ι μθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του ςφμφωνα με τθν
παροφςα. Αυτι θ αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ
προβλζπεται παραπάνω.
5.
Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται κατά τθν κρίςθ τθσ να αςκιςει επιλεκτικά ι ςωρευτικά όλα τα
δικαιϊματά τθσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, κακϊσ και κάκε άλλο δικαίωμα που τθσ παρζχει ο
νόμοσ. Θ άςκθςθ από τθν ανακζτουςα αρχι ενόσ ι περιςςοτζρων από τα δικαιϊματα αυτά δεν
αποκλείει τθν άςκθςθ και άλλου ι άλλων δικαιωμάτων τθσ.
ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ
1.
Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι θ επικαλοφμενθ ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ.
2.
Σ ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ
τθν ανακζτουςα αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 20. ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΤΜΒΑΘ
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Ψροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ επιτρζπονται ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, φςτερα
από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ εφόςον δεν αλλοιϊνουν το φυςικό αντικείμενο (είδοσ,
ποςότθτα, παραδοτζα) και πραγματοποιοφνται με ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν και
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ρ. 4412/2016. Ξάκε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ πριν υπογραφεί
πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςθσ τθσ Ε.Ω.Δ. Υεριφζρειασ Λονίων Ριςων ςφμφωνα με το άρκρο 8 του
Ρ.4314/2014.

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Θ ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. Ξάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων μερϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ αυτι κα
επιλφεται από τα κακ’ φλθv αρμόδια Δικαςτιρια τθσ Ακινασ.
Θ παροφςα ςφμβαςθ διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφθκε νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε
πζντε (5) πρωτότυπα. Από αυτά, τα τζςςερα (4) κατατζκθκαν ςτθν ανακζτουςα αρχι και ζνα (1) ζλαβε
ο Ανάδοχοσ.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελλθνικό Δθμόςιο

Για τον Ανάδοχο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑΣΟ …..
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΩΡ ……………..ΧΧΣΟΛΞΩΡ ΠΣΡΑΔΩΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ) ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ) ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.
ΥΣΧΣΧΨΣ Φ.Υ.Α. (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ)
Φ.Υ.Α. (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ)
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ) ΠΕ Φ.Υ.Α.

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ ΧΕ ΕΩΦΩ (ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ) ΠΕ ΦΥΑ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΨΛΠΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ΨΠΘΠΑΨΣΧ …… (LOT ……)
α/α

ΕΛΔΣΧ

ΠΣΡΨΕΟΣ/
ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΘΧ

ΧΩΡΣΟΣ
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ΧΩΡΣΟΛΞΘ
ΥΣΧΣΨΘΨΑ
ΕΛΔΩΡ

ΨΛΠΘ
ΠΣΡΑΔΑΧ
ΕΛΔΣΩΧ ΧΕ
ΕΩΦΩ ΧΩΦΛΧ
Φ.Υ.Α.

ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ
ΕΩΦΩ ΧΩΦΛΧ
Φ.Υ.Α.
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ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Γ: ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 03/2020

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ)
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

2020-049655 15/04/2020
2020/S 077-181477

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333980-2018:
TEXT:EL:HTML

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
090055799
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
https://www.minedu.gov.gr
Πόλη:
Αμαρούσιον
Οδός και αριθμός:
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Ταχ. κωδ.:
15180
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Ανδρέας Κωνσταντάρας
Τηλέφωνο:
210-3443629
φαξ:
210-3442436
Ηλ. ταχ/μείο:
dikyy@minedu.gov.gr
Χώρα:
GR

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων
επαγγελματικής εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ΤΜΗΜΑ
......... (δηλώνεται το Τμήμα, ο αριθμός και ο τίτλος για το
οποίο δίνεται η προσφορά)
Σύντομη περιγραφή:
Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προμήθεια, και όπου απαιτείται από
τις τεχνικές προδιαγραφές, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού
εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στις
αντίστοιχες μονάδες των νήσων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την ενίσχυση των
ανωτέρω εργαστηρίων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διδακτικών
πρακτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων. Το
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού διαιρείται σε τέσσερα (4) διακριτά τμήματα ως
εξής: Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και κατασκευών, θερμικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου
και φυσικού αερίου, ψύξης, αερισμού και κλιματισμού. Τμήμα 2: Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου οχημάτων Τμήμα 3: Προμήθεια και εγκατάσταση
ειδών εργαστηρίων αισθητικής, κομμωτικής, νοσηλευτικής και βρεφονηπιοκομίας Τμήμα
4: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών εργαστηρίων πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και
μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
για ένα ή περισσότερα Τμήματα, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και
ποσοτήτων κάθε Τμήματος .
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Αριθμός 03/2020 (Αριθ.
Πρωτ. Φ 478.6/77/45065/Α2/10-04-2020) και Περίληψη
διακήρυξης (Αριθ. Πρωτ.Φ.478.6/76/45048/Α2/10-042020) (ΑΔΑ:ΨΩΠ546ΜΤΛΗ-2ΑΚ)

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
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;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
0

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

13

20PROC006602590
2020-04-22
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 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;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
Προσδιορίστε
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
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Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης
..
Ημερομηνία Λήξης
..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
-
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Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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