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Ο ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 

TEI ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Αρικμ. Πρωτ.: 8197 / 13 / 12 / 2018 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Ο ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΤ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν, χαμθλότερθ 
τιμι με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τθν προμικεια «Πάγιου εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ 
του Προγράμματοσ  Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, ςτθν εφαρμοςμζνθ πλθροφορικι του Σ.Ε.Ι. 
Κεντρικισ Μακεδονίασ», προχπολογιςμοφ 7.300€ πλζον ΦΠΑ 24%, φψουσ 1.752€, ιτοι 
ςυνολικό ποςό ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 9.052€. 

CPV: 30213200-7, 38652100-1, 30232000-4. 

Ο διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του Ρροχπολογιςμοφ του ΕΛΚΕ 
Οικονομικοφ ζτουσ 2018 ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ρ.Μ.Σ Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ με 
κωδικό ζργου 80160.  

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ ανά ομάδα, όχι υποχρεωτικά για όλεσ τισ ομάδεσ του διαγωνιςμοφ.  

Σόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν: Κτίριο ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ 1οσ όροφοσ 
(Τζρμα Μαγνθςίασ, Τ.Κ. 621 24-Σζρρεσ), τθλ: (23210) 49113, 49198 και ϊρεσ 07:00-15:00. 

Γλϊςςα υποβολισ προςφορϊν: Ελλθνικι 

Τποβολι προςφορϊν μζχρι : Παραςκευι  28 / 12 /2018 και ϊρα 14:00 μμ 

Ημερομθνία Διενζργειασ : Σετάρτθ  09 / 01 /2019 και ϊρα 10:00 μμ 

Σόποσ Διενζργειασ: Κτίριο ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ 1οσ όροφοσ ςτθν 
αίκουςα ςυνεδριάςεων. 

Γενικζσ Πλθροφορίεσ ςχετικά με το τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ δίνονται από τον Κ. Κωνςταντίνο 
Κουδζρθ υπάλλθλο τθσ ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ςτο τθλζφωνο (23210)49113 και ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΕΛΚΕ www.rescommittee.teicm.gr 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΥΔ 

 

 

Ο Ρρόεδροσ  

Επιτροπισ Ερευνϊν 

του Τ.Ε.Λ. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Κωνςταντίνοσ Δαυϊδ 

Κακθγθτισ 

http://www.rescommittee.teicm.gr/
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε επηινγή Αλαδόρνπ/σλ γηα ηελ πξνκήζεηα «Ειδϊν εξοπλιςμοφ 
για τισ ανάγκεσ τμθμάτων και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ», ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζέηεη ε παξνύζα πξνθήξπμε. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα θαη δηαθξίλνληαη ζε ηξείο (3) νκάδεο. 

 

                                                                                        ΟΜΑΔΑ 1 

 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΘΕΙΑ  
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΘΕΙΑ  

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

CPV 

1.  
ΦΟΘΤΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ 

ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΧΕΛΟΓΑΦΟΥ ΚΕΛΜΖΝΟΥ 
ΜΕ ΤΘ ΧΘΣΘ ΓΑΦΛΔΑΣ  

3 TMΧ  

 

4.400€ 

 
5.456€ 30213200-7  

 

ΟΜΑΔΑ 2 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΘΕΙΑ  
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΘΕΙΑ  

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

CPV 

1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΡΟΒΟΛΘΣ 

 
3 TMΧ 1.700€ 2.108€ 38652100-1 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΘΕΙΑ  
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΘΕΙΑ  

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

CPV 

1 ΡΕΛΦΕΛΑΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 1 1.200€ 1.488€ 30232000-4 

 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται ανά ομάδα, όχι υποχρεωτικά για όλεσ τισ ομάδεσ.  
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Είναι δυνατι θ ανάκεςθ περιςςότερων του ενόσ τμθμάτων ςτον ίδιο προςφζροντα 

Αναλυτικι περιγραφι των απαιτιςεων - τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ 
τιμι. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

O ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των επτά χιλιάδων 
τριακόςιων ευρϊ (7.300€) πλζον ΦΠΑ 24% φψουσ χιλίων επτακοςίων πενιντα δφο ευρϊ 
(1.752€), ιτοι ςυνολικό ποςό ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. εννζα χιλιάδων πενιντα δφο ευρϊ 
(9.052€). 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν: 

α) Ο προβλεπόμενοσ από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόροσ ειςοδιματοσ, όπωσ ιςχφει, ο 
οποίοσ υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ. 

β) H προβλεπόμενθ κράτθςθ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτο Ν.4013/2011, άρκρο 4, παρ.3 για 
τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
το αναλογοφν χαρτόςθμο, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 

γ) Θ προβλεπόμενθ από το Ν. 4412/2016, άρκρο 350 παρ. 3 κράτθςθ για τθν κάλυψθ των 
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ). 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμικεια ειδϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο Παράρτθμα Ι 
τθσ παροφςασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται βάςει του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου και ςυγκεκριμζνα ςφμφωνα 
με: 

1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04/08/2017) « Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαί-
δευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ » 

3. τον 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 Συμβουλίου τθσ 
13θσ Λουνίου 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»  

4. τον Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Αϋ) «Δομι και λειτουργία των Τεχνολογικϊν 
Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων». 

5. τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» 
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6. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

7. τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ” 

8. τισ διατάξεισ του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/2011) για τθ «Δομι, λειτουργία, 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν 
ιδρυμάτων», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα με τον Ν.4076/2012 «υκμίςεισ 
κεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 159/10-8-
2012). 

9. το Ρ.Δ. 102/2013 «Μετονομαςία του Σερρϊν ςε ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ – Συγχϊνευςθ 
– Κατάργθςθ Τμθμάτων – Συγκρότθςθ Σχολϊν του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ» 

10. τθν ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.9.96, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 36 το Ν.3848/2010 
και κυρϊκθκε αναδρομικά από τθν ζκδοςι τθσ με το άρκρο 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 
156) και όπωσ ιςχφει αυτι ςιμερα. 

11. τθν µε αρικ. 209650/Η1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 642/4-12-2017) Υ.Α. µε τθν οποία 
διαπιςτϊκθκε θ εκλογι του ∆θµθτρίου Χαςάπθ ωσ Ρρφτανθ του Λδρφµατοσ και των ∆αυΐδ 
Κωνςταντίνου, Κεοδωρίδου Σωτθρίου Μυροφόρα Ευαγγελίασ, Στρουκόπουλου 
Χαράλαμπου και Μωχςιάδθ Αναςτάςιου ωσ Αντιπρυτάνεων του Λδρφµατοσ, µε κθτεία 
από 1-12-2017 ζωσ 30-11-2021. 

12. τθν αρικ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Λ5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαςθ του Ρρφτανθ του ΤΕΛ 
ΚΜ, Κακθγθτι Δθμθτρίου Χαςάπθ, με κζμα: “Κακοριςμόσ τομζων ευκφνθσ – 
αρμοδιοτιτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Λ. ΚΜ-Σειρά αναπλιρωςθσ του Ρρφτανθ του 
ΤΕΛ ΚΜ”, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Αρ. Φφλλου 
4431/τ.Βϋ/15.12.2017), 

13. τθν υπϋαρικμ. 518/50/7.12.2017 απόφαςθ τθσ Συγκιτου του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
(ΑΔΑ:715Γ469113-ΨΜΑ) για τον οριςμό του Αντιπρφτανθ κ. Δαυϊδ Κωνςταντίνου του 
Νικολάου ωσ Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ειδικοφ 
Λογαριαςμοφ του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ ζχοντασ όλσ τισ αρμοδιότθτεσ ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 55 του ν.4485/2017(Α'114)  

14. το υπ' αρικμ. 7942/ 3-12-2018 πρωτογενζσ αίτθμα ( ΑΔΑΜ: 18REQ004110789) 

15. τθν από 05 /12/ 2018 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν περί τθσ Εγκρίςεωσ του 
πρωτογενοφσ αιτιματοσ πρακτικό 31 αρικμόσ απόφαςθσ 327 (ΑΔΑ:ΩΜΚΦ469143-ΛΧ2) 

16. το από 07/12/2018 εγκεκριμζνο αίτθμα (ΑΔΑΜ: 18REQ004169202) 

17. τθν υπ' αρικμ. 8202/2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΨΘΚΡ469143-ΚΝ2) 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ, ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ, και τον Διαδικτυακό τόπο 
του ΕΛΚΕ (www.rescommittee.teicm.gr) 

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ παροφςα Ρροκιρυξθ διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο ΚΘΜΔΘΣ κακϊσ και μζςω του 
Διαδικτυακοφ τόπου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ «www.rescommittee.teicm.gr» 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του 

http://www.rescommittee.teicm.gr/
http://www.rescommittee.teicm.gr/
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Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ υπό τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 25 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ δε κα πρζπει να εμπίπτουν ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τουσ υποψθφίουσ ι προςφζροντεσ δε κα πρζπει να ςυντρζχει κανζνασ λόγοσ αποκλειςμοφ 
από αυτοφσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ με εγγεγραμμζνθ δραςτθριότθτα αυτιν του 
αντικειμζνου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

Ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, εφόςον παραςτεί ανάγκθ και για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, να 
ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με 
αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφει ςτθν ανακζτουςα αρχι ότι, για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ 
δυνατότθτεσ των μετεχόντων ςτθν κοινοπραξία ι άλλων φορζων.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ 
προςφορά μζχρι τθν Παραςκευι  28 / 12 /2018 και ϊρα 14:00. Θ προςφορά υποβάλλεται 
ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ενθμερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τισ εξισ εξωτερικζσ ενδείξεισ: 

 

τοιχεία Αποςτολζα (υποψήφιου Αναδόχου): 

Ονοματεπώνυμο φυςικοφ προςώπου ή Επωνυμία νομικοφ προςώπου, Ταχυδρομική διεφθυνςη, 
Τηλζφωνο, Αριθμόσ τηλεομοιοτυπίασ και διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 

Διεφθυνςη υποβολήσ και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ 

ΡΟΣ: 

Μονάδα Οικονομικισ και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του ΕΛΚΕ του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ, Κτίριο 
«Ρολλαπλϊν Χριςεων», 1οσ Προφοσ, Αίκουςα ςυνεδριάςεων. 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Διακιρυξθ αρ. πρωτ. 8197 / 13 / 12 / 2018 

(Θμερομθνία Διενζργειασ  09/ 01 /2019 

Θμερομθνία κατάκεςθσ προςφοράσ 28 / 12 /2018 

 

Ρρομικεια « Πάγιου εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Προγράμματοσ  Μεταπτυχιακϊν 
πουδϊν, ςτθν εφαρμοςμζνθ πλθροφορικι του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ» 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία & το Ρρωτόκολλο. 

Επίςθσ ςτο φάκελο τθσ κάκε προςφοράσ (κυρίωσ φάκελοσ) κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 
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 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια. 

 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.  

 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.  

 

Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν 
προςφορά ςτοιχεία ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ (με ποινι απόρριψθσ ςε περίπτωςθ μθ 
ςφράγιςισ τουσ) φακζλουσ ωσ εξισ: 

ΦΑΚΕΛΟ Α με την ζνδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Ρεριλαμβάνει τα δικαιολογθτικά του άρκρου 10 τθσ παροφςασ. 

ΦΑΚΕΛΟ Β με την ζνδειξη ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ρεριλαμβάνει τεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ.  

ΦΑΚΕΛΟ Γ με την ζνδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ρεριλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία προςφοράσ.  

Οι φάκελοι Α, Β & Γ, κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Σε περίπτωςθ που τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 
κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν 
ζνδειξθ ''ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ'' και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Θ προςφορά και τα άλλα ςτοιχεία, που κα τθ ςυνοδεφουν, κα υποβλθκοφν ςε ζνα πρωτότυπο 
φάκελο.  

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ.  

Οι προςφζροντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

ΑΡΘΡΟ 10:  

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

1. Ο φάκελοσ με την ζνδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ πρζπει να περιζχει τα εξισ:  

Α) Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Παράρτθμα ΙΙ-Τπόδειγμα) υπογεγραμμζνο 
και κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Ωσ τζτοιοσ 
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 που εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ 
ΛV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΛV του 
ανωτζρω ΤΕΥΔ.  

Β) Αν ο υποψιφιοσ ι ο προςφζρων αποτελεί ζνωςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 19 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016, υποβάλλει τθ διλωςθ τθσ παροφςασ παραγράφου κακϊσ και τα προαναφερκζντα 
πιςτοποιθτικά για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  

Γ) Αν ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ επικαλείται τισ χρθματοοικονομικζσ, τεχνικζσ ι 
επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του Ν. 4412/2016, κα 
πρζπει να προςκομίηεται, από τουσ εν λόγω φορείσ, θ διλωςθ υπό ςτοιχείο Α τθσ παροφςασ 
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παραγράφου κακϊσ και διλωςθ περί τθσ δζςμευςθσ των αναγκαίων πόρων για το 
ςυγκεκριμζνο ςκοπό.  

Δ) Αν ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ δθλϊνει ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο/τρίτουσ, οφείλει να τουσ ονοματίηει και να προςκομίηει 
διλωςθ με το ωσ άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων κακϊσ και διλωςθ με 
τθ ςχετικι δζςμευςθ του υπεργολάβου για τθν υλοποίθςθ του τμιματοσ τθσ εν λόγω 
ςφμβαςθσ και του ποςοςτοφ που καταλαμβάνει το προσ υλοποίθςθ από αυτόν τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι αξία αυτισ. 

Β. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πρζπει να περιλαμβάνει τεχνικά ςτοιχεία 
προςφοράσ (Παράρτθμα Ι - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ).  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία 
προςφοράσ και πρζπει να ςυνοδεφεται από τον ακόλουκο πίνακα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον Ρροςφζροντα:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ  

1       

2       

ΤΝΟΛΟ    

ΑΡΘΡΟ 11: ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για τζςςερισ (4) μινεσ από 
τθν επόμενθ μζρα τθσ διενζργειασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που 
ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ μπορεί να 
παρατείνεται εγγράφωσ ςφμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόςον ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ.  

ΑΡΘΡΟ 12: ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ 
τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΡΑ, για παράδοςθ των υπό 
προμικεια ειδϊν, ελεφκερθσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται από τθν παροφςα 
Διακιρυξθ. 

Σε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα κακορίηει το ποςό με το οποίο 
κα επιβαρφνει ακροιςτικά τισ τιμζσ αυτζσ με τον ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που αναφζρεται 
εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι. 
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Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτουσ 
Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το προςφερόμενο είδοσ κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν 
ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί 
επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ. 

Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για το 
προςφερόμενο είδοσ, για να μπορεί να προςδιορίηεται το ακριβζσ κόςτοσ, ςε περίπτωςθ 
αυξομείωςθσ φυςικοφ αντικειμζνου. Ρροςφερόμενο είδοσ το οποίο αναφζρεται ςτθν Οικονομικι 
Ρροςφορά χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. 

Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, 
υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ. 

Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. 
Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν 
δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να 
υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 
απαραίτθτα για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να 
τα παρζχουν. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν Τετάρτθ    09 / 01 /2019, ςτο κτίριο «Ρολλαπλϊν Χριςεων»– 
Αίκουςα Συνεδριάςεων του ΕΛΚΕ  ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ 1οσ όροφοσ, από τριμελι Επιτροπι 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ οποία ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία, αφοφ 
παραλάβει τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα πραγματοποιιςει τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο 
αυτϊν. 

Θ αποςφράγιςθ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν και οικονομικϊν 
προςφορϊν γίνεται δθμόςια και ςε μία ςυνεδρίαςθ, παρουςία των προςφερόντων ι των 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Το αρμόδιο όργανο, ςε επόμενθ κλειςτι 
ςυνεδρίαςθ, τθν ίδια ι ςε διαφορετικι μζρα, προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ των 
ανωτζρω ςτοιχείων των προςφορϊν ςε πρακτικό, το οποίο ςυντάςςει και προτείνει τθν 
κατακφρωςθ ςε ςυγκεκριμζνο ανάδοχο (προςωρινόσ ανάδοχοσ). Το πρακτικό διαβιβάηεται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ϊςτε να εγκρικεί από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο και ςτθ ςυνζχεια 
κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό. 

Στθ ςυνζχεια θ Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να 
γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν, από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ74):  

1. Τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα αναφερόμενα ςτθ διλωςθ που προβλζπεται ςτο 
άρκρο  10 τθσ παροφςασ και ςυγκεκριμζνα:  

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν) από το οποίο να προκφπτει ότι δεν υφίςταται αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ για τα αδικιματα του άρκρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά 
ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ (ςε περίπτωςθ περιςςότερων του 
ενόσ νομίμων εκπροςϊπων θ υποχρζωςθ αφορά το ςφνολο αυτϊν). Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ 
οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
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αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν 
(Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
γγ) Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

β. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθσ αρχισ ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ. Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. ι του αρμοδίου Επιμελθτθρίου με το οποίο πιςτοποιείται θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ /αντικείμενο τθσ επιχειρθματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ το οποίο κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να περιλαμβάνει το αντικείμενο του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

δ. Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου νομικοφ 
προςϊπου: 

δ1) ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ζγγραφο ςτο οποίο κα καταγράφονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία του (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο-μετρονόμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, 
ςτοιχεία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ). 

δ2) ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: ζγγραφα ςφςταςθσ/ίδρυςθσ και εκπροςϊπθςθσ, 
ςυνοδευόμενα από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ΓΕΜΘ/επιμελθτθρίου από τα οποία να 
προκφπτει θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του νομικοφ προςϊπου και θ νόμιμθ 
εκπροςϊπθςι του. Σε περίπτωςθ που τα ζγγραφα ςφςταςθσ/ίδρυςθσ δεν είναι 
κωδικοποιθμζνα κα πρζπει να προςκομιςτοφν οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ. Στισ 
περιπτϊςεισ που για οποιοδιποτε από τα ανωτζρω ζγγραφα απαιτείται δθμοςίευςθ 
ςτο ΦΕΚ κα πρζπει να προςκομιςτεί και αυτι. 

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ι ο προςφζρων αποτελεί ζνωςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 
19.2 του Ν. 4412/2016, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  

Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ ζχει δθλϊςει ότι πρόκειται να ανακζςει τμιμα 
τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο/τρίτουσ όπου το ποςοςτό τθσ υπεργολαβίασ 
υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (οικονομικισ προςφοράσ του υποψθφίου) 
τότε, οφείλει να προςκομίηει και για τον υπεργολάβο όλα τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά τθσ παρ. 1.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα ωσ άνω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 
που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
ςυμπλθρϊςει μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, 
εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 
Αν κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία 
που δθλϊκθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 79 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπό τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν. 4412/2016 καταπίπτει υπζρ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, εφόςον είχε προςκομιςκεί και θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
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οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των κριτθρίων ανάκεςθσ τθσ παροφςασ χωρίσ να λαμβάνεται 
υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 
δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ςφμφωνα με τουσ ωσ άνω όρουσ και προχποκζςεισ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 
απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ 
προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, εφόςον είχε προςκομιςτεί και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των 
ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ τθσ παροφςασ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τουσ ωσ άνω όρουσ 
και προχποκζςεισ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίηονται νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ι 
θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα 
με τθν παρ. 1 του άρκρου 103 και το άρκρο 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται θ προςφορά του 
προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει των κριτθρίων τθσ παροφςασ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί 
τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016 και το 
άρκρο 75 του ιδίου νόμου, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ 
παραγράφουσ 3, 4 ι 5 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ιδίου ωσ άνω νόμου. 

Πςοι υπζβαλαν γραπτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και ςτισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου 
οργάνου, διατθρεί το δικαίωμα να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που διενεργεί με τθν 
παροφςα προκιρυξθ ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά για τουσ λόγουσ που ορίηονται ςτο άρκρο 91 του Ν. 
4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ  

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εάν τυχόν υποβλθκοφν εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δε κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ 
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να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων 
αυτϊν. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςε κάκε προςφζροντα, 
εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα 
αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α. άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ 
αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν. 

β. κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, και μόνο ςτθν 
περίπτωςθ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.  

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω δζκα (10) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί 
για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 
θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 106 
του Ν. 4412/2016. 

Θ διάρκεια τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα είναι τζςςερισ (4) μινεσ. 

Στθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με τον ανάδοχο κα περιλθφκεί ειδικι ριτρα βάςει τθσ οποίασ ο 
ανάδοχοσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του δεςμεφονται ότι κα τθροφν 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 δικαίου οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ υπό τουσ όρουσ του άρκρου 133 του 
Ν. 4412/2016.  

Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και πριν από τθν παράδοςθ των ηθτοφμενων ειδϊν, 
ζχουν καταργθκεί τα υπό αιτοφμενα με τθν προκιρυξθ μοντζλα ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τα 
προμθκεφςει αντί των προςφερκζντων, και θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αποδεχκεί, μοντζλα/ 
εκδόςεισ, αποδεδειγμζνα τουλάχιςτον ιςάξια ι ιςχυρότερα και καλφτερα από εκείνα που 
προςφζρκθκαν και αξιολογικθκαν, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επζρχεται οποιαδιποτε πρόςκετθ 
οικονομικι επιβάρυνςθ. 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  

Χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν είναι οι τρείσ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Εντόσ του προαναφερκζντοσ χρονικοφ διαςτιματοσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ζχει παραδϊςει το 
ςφνολο των προμθκευόμενων με τθν παροφςα ειδϊν. 

Τα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ, 
ζπειτα από υπόδειξθ, τα δε ζξοδα μεταφοράσ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣOY ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ  

Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προμθκευόμενων με τθν παροφςα ειδϊν κα 
πραγματοποιθκεί από τριμελι Επιτροπι παραλαβισ υλικϊν και υπθρεςιϊν-εργαςιϊν. Κατά τα 
λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν εξόφλθςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ 
παροφςασ, μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των προμθκευόμενων προϊόντων, μετά τθν 
ζκδοςθ του νόμιμου παραςτατικοφ και τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

Θ εξόφλθςθ των εκδιδόμενων τιμολογίων κα γίνεται από το Γραφείο Οικονομικισ και Ταμειακισ 
Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ του ΤΕΛ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί ςε ευρϊ (€) με τθν προςκόμιςθ των φορολογικϊν ςτοιχείων που 
προβλζπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπϊν νομίμων δικαιολογθτικϊν διοικθτικι διαδικαςία για 
τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Ο Ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ 
αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν, θ οποία κατά 
νόμο τον βαρφνει. Οι πλθρωμζσ γίνονται υπό τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ζχει καταβλθκεί θ 
χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ από το Φορζα Χρθματοδότθςθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι 
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί 
ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΓΓΤΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΟΛΕ 
Δεν απαιτοφνται 

ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να 
ανακζτει, μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο 
του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, αν αυτό δεν 
προβλζπεται ρθτά ςτθ διακιρυξθ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κ.λπ., κατά τα ανωτζρω, ο 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά 
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ςυμφωνθτικά, βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία δε 
ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ 
και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ 
Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό 
τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, για 
λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν 
προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά 
αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, ανομοίωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κ.λπ.) θ 
Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ.  

2. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ 
Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι 
ι και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν 
τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται.. 

3. Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν καταςτροφι ι φκορά των υπό προμικεια ειδϊν 
μζχρι τθν παραλαβι τουσ. 

4. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν 
Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ 
υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των 
ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δε 
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. 

5. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, 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. 

6. Σε 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. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε 
περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κ.λπ. 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.  

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που 
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
δικαςτιρια Σερρϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΑΡΘΡΟ 25 ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ενςτάςεισ – προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται 
από το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να διακόψει τθ διαδικαςία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ ι/και να τθν κθρφξει ατελζςφορθ, χωρίσ οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι να 
αποκτοφν κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ για αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι ικανοποίθςθ για 
οποιοδιποτε λόγο ςχετιηόμενο με τθν διακιρυξθ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία, τθ 
ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ από οποιαδιποτε αιτία. Θ ςυμμετοχι ςτθ 
ςχετικι διαδικαςία ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και προχποκζςεων 
τθσ παροφςασ. 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ, αναπόςπαςτο τμιμα τθσ οποίασ αποτελοφν τα Ραραρτιματα Λ,ΛΛ, 
είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.  

 

 

 

 

Ο Ρρόεδροσ 

Επιτροπισ Ερευνϊν 

του Τ.Ε.Λ. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 

Κωνςταντίνοσ Δαυϊδ 

Κακθγθτισ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : Ι   

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ/ ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  

ΟΜΑΔΑ 1 

Α) Apple iPad Pro 11’’, Σεμάχια 3  Β) Apple Smart Keyboard Folio (γνιςιο), Σεμάχια 3  Γ) Apple Pencil 

δεφτερθσ γενιάσ (γνιςιο) Σεμάχια 3.  Προχπολογιςκείςα δαπάνθ με ΦΠΑ : 5.456,00€ 

Α/Α Περιγραφι Απαίτθςθσ Απαίτθςθ Απάντθςθ 
Παραπομπι / 

Παρατθριςεισ 

1.  

Apple iPad Pro 11’’Οκόνθ: 11", 

2388 x 1668 pixels,  

CPU: A12X, 

Ρυρινεσ: Octa-Core (4+4), 

Μνιμθ Αποκικευςθσ: >=64 GB, 

Δίκτυο: 3G / 4G - LTE,  

Λειτουργικό: iOS,. 

ΝΑΛ 
  

2.  
Apple Smart Keyboard Folio 

(γνιςιο)  
ΝΑΛ 

  

3.  
Apple Pencil δεφτερησ γενιάσ 

(γνήςιο) 
ΝΑΛ 

  

  

ΟΜΑΔΑ 2 

A. Προβολικό, τεμάχια 1, Β. Φορθτό Προβολικό, τεμάχια 2. Προχπολογιςκείςα δαπάνθ με ΦΠΑ 
: 2.108,00€ 
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Α/Α Περιγραφι Απαίτθςθσ Απαίτθςθ Απάντθςθ 
Παραπομπι / 

Παρατθριςεισ 
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Προβολικό 

 Projection System 3LCD Technology 

LCD Panel 0,67 inch with MLA (D10) 

Colour Light Output 3.600 Lumen- 
2.235 Lumen (οικονομικι 
λειτουργία) ςφμφωνα με το 
πρότυπο IDMS15.4 

White Light Output 3.600 Lumen - 
2.235 Lumen (οικονομικι 
λειτουργία) ςφμφωνα με το 
πρότυπο ISO 21118:2012 

Ρραγματικι ανάλυςθ WUXGA, 1920 
x 1200, 16:10 

High Definition Full HD 

Aspect Ratio 16:10 

Αναλογία αντίκεςθσ 15.000 : 1 

Ρθγι φωτόσ Λάμπα 

Λυχνία UHE, 210 Watt, 6.000 ϊρεσ 
Διάρκεια ηωισ, 10.000 ϊρεσ 
Διάρκεια ηωισ (ςτθ λειτουργία 
εξοικονόμθςθσ) 

Τραπεηοειδισ διόρκωςθ Αυτόματα 
vertical: ± 30 °, Χειροκίνθτο 
horizontal ± 30 ° 

Επεξεργαςία βίντεο 10 Bit 

υκμόσ ανανζωςθσ ςε κατακόρυφο 
2D 192 Hz - 240 Hz 

Αναπαραγωγι χρωμάτων Ζωσ 1,07 
διςεκατομμφρια χρϊματα 

Λόγοσ Βελθνεκοφσ 1,38 - 1,68:1 

Μεγζκυνςθ Manual, Factor: 1,2 

Φακόσ Μζγεκοσ προβολισ 30 inches 
- 300 inches 

Ευρυγϊνιοσ φακόσ/τθλεφακόσ 
απόςταςθσ προβολισ 

 1,8 m - 2,17 m ( 60 inch screen) 

Projection Lens F Number 1,5 - 1,71 

Εςτιακι απόςταςθ 20,42 mm - 24,5 
mm 

ΝΑΛ 
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1.  

Να επιτρζπει τθ δθμιουργία 

επιμζρουσ graphical flowsheets με 

φιλικό προσ το χριςτθ γραφικό 

τρόπο και πλικοσ 

χρθςιμοποιοφμενων διατάξεων / 

equipments / components (heat 

exchangers, compressors, turbines, 

pumps, condensers, evaporators, 

preheaters, reactors, κτλ.), οι οποίεσ 

προςφζρονται μζςα από τισ 

βιβλιοκικεσ του λογιςμικοφ. 

Πρόςκετα 2θ Λυχνία UHE, 210 Watt, 

6.000 ϊρεσ Διάρκεια ηωισ, 10.000 

ϊρεσ Διάρκεια ηωισ ΜΑΗΛ με τθ 

βάςθ τθσ 

ΝΑΛ 
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2.  

Φορθτό Προβολικό  

Μζγεκοσ και βάροσ ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ (Ρ X 
Υ X Β) 

<= 83,0 mm × 16,0 mm × 150,0 mm 
(3 3/8 × 21/32 × 6 ίντςεσ) (Ρ/Υ/Μ) 
ΒΑΟΣ<= 280 g  

ΜΕΓΕΚΟΣ ΕΛΚΟΝΑΣ ΔΛΑΓΩΝΛΑΣ 
ΡΟΒΟΛΘΣ 

40 ίντςεσ ςε απόςταςθ προβολισ 
1,15 m (3,77 ft)/Μζγ. 120 ίντςεσ ςε 
απόςταςθ προβολισ 3,45 m (11,32 
ft) 

ΦΩΤΕΛΝΟΤΘΤΑ 105 ANSI lumen 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΟΚΟΝΘΣ 854 × 480 

ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘ ΧΩΜΑΤΩΝ 
(16.770.000 χρϊματα) 

ΑΝΑΛΟΓΛΑ ΕΛΚΟΝΑΣ 16:9 

ΡΘΓΘ ΦΩΤΛΣΜΟΥ Ρερίπου 50.000 
ϊρεσ  

ΕΞΟΔΟΣ ΘΧΟΥ Υποδοχι ιχου Ф3,5 

ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΚΕΣΘΣ 400:1 

Είςοδοσ HDMI 1.4b/MHL 1.4 
(HDCP1.4) 

ΟΝΟΜΑΣΤΛΚΘ ΤΛΜΘ ΕΞΟΔΟΥ DC 5 
V/1,5 A, 1 κφρα 

ΟΝΟΜΑΣΤΛΚΘ ΤΛΜΘ ΕΛΣΟΔΟΥ DC 5 
V/3,0 A 

ΕΞΟΔΟΣ ΘΧΕΛΟΥ 1,0 W 

ΝΑΛ 
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ΟΜΑΔΑ 3  

Α. υνεδριακι κάμερα, τεμάχια 1,  

Β. Ενςφρματθ usb Web Camera Η/Τ, τεμάχια 2, 

Γ. Φορθτό omnidirectional θχείο Bluetooth καραόκε με ιςχφ >=100W, τεμάχια 2, 

Δ. Bluetooth Headset Multipoint, Πζτου με πτυςςόμενο καλϊδιο, τεμάχια 2,  

Ε. Bluetooth 4.1 Receiver and Transmitter, τεμάχια 2,  

Σ. SOUND BLASTER  WIRELESS BLUETOOTH HEADSET, τεμάχια 3, 

Ζ. USB-BT400 BLUETOOTH 4.0 USB ADAPTER, τεμάχια 4.  

Προχπολογιςκείςα δαπάνθ με ΦΠΑ : 1.488,00€  

 

Α/Α Περιγραφι Απαίτθςθσ Απαίτθςθ Απάντθςθ 
Παραπομπι / 

Παρατθριςεισ 

1.  

υνεδριακι κάμερα  

Βιντεοκλιςεισ >=Full HD 1.080 (p >= 

1.920 x 1.080 pixel) και βιντεοκλιςεισ 

HD 720 (p >= 1.280 x 720 pixel), 

Ρανκατευκυντικό μικρόφωνο με 

εμβζλεια διαμζτρου >=2,4 m, 

Ενςωματωμζνο θχείο ανοικτισ 

ςυνομιλίασ πλιρωσ αμφίδρομθσ 

επικοινωνίασ με τεχνολογία 

εξάλειψθσ αντιχθςθσ και κορφβου, 

Στζλεχοσ επζκταςθσ >=22,8 cm για 

ανφψωςθ / γωνία κάμερασ ςτο 

επίπεδο των ματιϊν,  Μπαταρία. 

ΝΑΛ  

Προτεινόμενο Μοντζλο 

Logitech BCC950 - webcams 
(1080p, H.264, Black, Stand, 0 - 
180°, Carl Zeiss) 

2.  

Ενςφρματθ usb Web Camera Η/Τ 

  Βάςθ BCC950 ConferenceCam και 

ςυνδεδεμζνο καλϊδιο USB, Στζλεχοσ 

επζκταςθσ κάμερασ, Κεφαλι κάμερασ 

web, Καλϊδιο τροφοδοςίασ, 

Tθλεχειριςτιριο, Ανάλυςθ video 

>=1280 x 720. 

ΝΑΛ  

Προτεινόμενο Μοντζλο 

LOGITECH WEBCAM C525 
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3.  

Φορθτό omnidirectional θχείο 

Bluetooth καραόκε με ιςχφ >=100W 

Θχείο Bluetooth. -•  Omnidirectional 

(πανκατευκυντικό). -•  Υποςτθρίηει 

αρχεία MP3, WMA και WAV. -•  

Δζκτθσ FM. -•  Κφρα USB. -•  

Υποδοχι για κάρτα SD. -•  Οκόνθ LED. 

-•  Είςοδοσ Aux-In 3,5mm jack. -•  

Είςοδοσ μικροφϊνου 6.5mm. -•  

Ρεριλαμβάνεται αςφρματο   

μικρόφωνο,li > Λειτουργία Karaoke. -

•  Λειτουργία εγγραφισ ςε USB ι 

κάρτα SD. -•  Ρεριλαμβάνεται ο 

φορτιςτισ. -•  Ενςωματωμζνθ 

μπαταρία με αυτονομία >= 3.5 ϊρεσ. 

-•  Ενςωματωμζνο χεροφλι 

μεταφοράσ. -•  Κατάλλθλο για 

εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ 

χϊρουσ. -•  Φϊτα LED με εναλλαγζσ 

χρωμάτων. -•  Βάροσ <=4.8 kg. -•  

Διαςτάςεισ ~ 28.5 x 28.5 x 37.3 cm. -•  

Λςχφσ >=100W (25W RMS). -•  <=6.5 

inch woofer + 1 inch treble. 

ΝΑΛ  

Προτεινόμενο Μοντζλο 

 

AKAI ABTS-605B PORTABLE 

OMNIDIRECTIONAL 

BLUETOOTH SPEAKER WITH 

LED / MICROPHONE 100W 

4.  

Bluetooth Headset Multipoint, Πζτου 

με πτυςςόμενο καλϊδιο 

Είδοσ In-ear, Ρζτου -Χρόνοσ Ομιλίασ 

>=5 hrs -Χρόνοσ Αναμονισ >=75 hrs -

Μultipoint Pairing  -Φόρτιςθ μζςω 

USB. 

ΝΑΛ  

Προτεινόμενο Μοντζλο 

Fineblue Bluetooth Headset  

FQ-6 Multipoint 

5.  

Bluetooth 4.1 Receiver and 

Transmitter 

Bluetooth 4.1 Receiver and 

Transmitter, 2-in-1 Wireless 3.5mm 

Audio Adapter, Pairing with 2 

Bluetooth Headphones At Once In TX 

Mode, Built-in Mic for Hands-free 

Calling in RX Mode. Ενδεικτικό 

μοντζλο:  Mpow Bluetooth 4.1 

ΝΑΛ  
Προτεινόμενο Μοντζλο 

Mpow Bluetooth 4.1 

6.  SOUND BLASTER  WIRELESS 
ΝΑΛ  Προτεινόμενο Μοντζλο 
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BLUETOOTH HEADSET 

Διάρκεια Μπαταρίασ: >= 8 ϊρεσ. -·  

Απόςταςθ Λειτουργίασ: ζ>= 10m. -·  

CrystalVoice: PC/Mac. -·  

Συνδεςιμότθτα: Bluetooth, >=3.5mm 

Stereo Input, USB. -·  Bluetooth: A2DP, 

AVRCP, HSP, HFP -·  Χριςθ ενϊ 

φορτίηει. -·  Codec Ιχου: aptX, SBC, 

AAC. -·  NFC: NAI. -·  Τφποσ 

Μικροφϊνου: Noise Canceling. 

CREATIVE SOUND BLASTER 

EVO WIRELESS BLUETOOTH 

HEADSET 

7.  

USB-BT400 BLUETOOTH 4.0 USB 

ADAPTER 

Bluetooth V4.0. -·  υκμόσ μεταφοράσ 

δεδομζνων: >=3Mbps. -·  

Εμβζλεια: >= 10 m. -·  Συχνότθτα: 2.4-

2.4835GHz. -·  Διαςτάςεισ: 19.47 x 16 

x 8.1 cm. ι παρόμοιεσ·  Compatible 

 USB 2.0. -·  Υποςτθριηόμενα 

OS: Windows 10 , 32bit/64bit, 

Windows 8 , 32bit/64bit, Windows 7 , 

32bit/64bit, Windows XP , 32bit/64bit 

ΝΑΛ  

Προτεινόμενο Μοντζλο 

ASUS USB-BT400 BLUETOOTH 

4.0 USB ADAPTER 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΙΙ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 

θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: [ΜΟΔΤ ηνπ ΕΛΚΕ ηνπ TEI Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο] 

- Κσδηθόο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΔΗ : [99219571] 

- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: [Σέξκα Μαγλεζίαο,έξξεο,62124] 

- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Κσλζηαληίλνο Κνπδέξεο] 

- Σειέθσλν: [(23210) 49113, 49198] 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: [kouderis@teicm.gr] 

- Δηεύζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[www.rescommittee.teicm.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνύ CPV): 

Πξνκήζεηα «Πάγιου εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Προγράμματοσ  Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, 
ςτθν εφαρμοςμζνθ πλθροφορικι του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ» κε CPV.  30213200-7, 

38652100-1, 30232000-4. 

- Κσδηθόο ζην ΚΗΜΔΗ: [……………………………………..] 

- Η ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο] 

- Εθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [OXI] 

- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 
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ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Επσλπκία: [ ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 

Εάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό 

ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[ ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Δηεύζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεύζπλζε 

δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[ ] Ναη [] Όρη 
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(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο εγγξάθσλ): 

[….] [….] [….] [….] 

 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

από θνηλνύ κε άιινπο; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία 

(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

από θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν 

ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

[……] 

[……] 
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ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

Θέζε/Ελεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Εάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ  

 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό 

πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  
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(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζύκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Εάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλόκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηό ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 

παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, 

παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β 

ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  

 

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

2. δσξνδνθία· 

3. απάηε· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από 

[] Ναη [] Όρη 
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ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο 

ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[ ],  

ζεκείν-(-α): [ ],  

ιόγνο(-νη):[ ] 

 

β) [……] 

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ [……] θαη 

ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [ ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

[] Ναη [] Όρη  
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(«απηνθάζαξζε»); 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζηελ Ειιάδα θαη ζηε ρώξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Εάλ όρη αλαθέξεηε:  

α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξόθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 

γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απόθαζεο; 

- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απόθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, 

εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

2) Με άιια κέζα; Δηεπθξηλίζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 
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πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό 

δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ; 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Εάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Εάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 

επηβεβαηώζεη όηη:  

[…] 

Ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 

 

[] Ναη [] Όρη 

 
Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
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Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα  ή ελόηεηεο Α έσο Δ ηνπ παξόληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο 

ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 
πνπ ηεξνύληαη ζηελ Ειιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο; Σνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνύ γηα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρώξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

Εάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξόθεηηαη θαη 

δειώζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο: 

 

[…] [] Ναη []Όρη 
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(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): […] 

[…] […] 

 
Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε 

Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε 

ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ 

Υπεύζπλεο Δήισζήο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο 

αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]  
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