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ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ (ΓΑΔΜ Α.Δ.) 

 

        Αξ. πξση.: 154/13-01-2020 

        ΑΓΑ: ΦΑΦΟΟΡΣΖ-Ε1Π 
 

ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

(ΠΛΖΡΔ ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ) 

Γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα εθαηό (100) επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

θαη εθαηό (100) νζνλώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ» (πξνϋπνινγηζκνύ κέρξη 

εμήληα ρηιηάδεο επξώ (60.000€) πιένλ θπα 24%).  

Η αλψλπκε αλαπηπμηαθή εηαηξεία ΟΣΑ κε ηελ επσλπκία «ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ», ε νπνία 

ζηε ζπλέρεηα ζα απνθαιείηαη γηα ιφγνπο ζπληνκίαο «ΓΑΔΜ Α.Δ.» ή «ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ»  

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1.- Σνπ εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο  ΓΑΔΜ Α.Δ., 

2.- Σελ κε αξ. πξση. 003150/17-05-2019 Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ θαη ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. κε ηίηιν: «Γξάζεηο Μεραλνγξαθηθψλ θαη Φεθηαθψλ Δθαξκνγψλ 

αλαβάζκηζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ», κε 

ηελ νπνία ε ΓΑΔΜ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη πξφγξακκα δξάζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο κεραλνγξαθηθψλ θαη ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ, πνπ ζα 

εθζπγρξνλίζεη θαη ζα αλαβαζκίζεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ. 

3.- Σελ ππ’ αξηζ 27/23-12-2019 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α/8.8.16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΙ 

Σε δηελέξγεηα ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

Πξνκήζεηα εθαηφ (100) επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εθαηφ (100) νζνλψλ γηα ηηο 

αλάθγεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ, µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (θξηηήξην κεηνδνζίαο) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη εμήληα ρηιηάδεο επξψ 

(60.000€ πιένλ θπα 24%, 

πλνπηηθά ηνηρεία Γηαγσληζκνύ 

Φνξέαο Αλάζεζεο «Γήκνο Αζελαίσλ Αλψλπκε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Μεραλνγξάθεζεο θαη 
Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ ΟΣΑ» κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΑΔΜ Α.Δ.» 

Σίηινο Γηαγσληζκνύ Πξνκήζεηα εθαηφ (100) επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 
εθαηφ (100) νζνλψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ 
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Δίδνο ύκβαζεο  χκβαζε Πξνκήζεηαο 

Δίδνο Γηαδηθαζίαο πλνπηηθφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηνλ εληαίν Καλνληζκφ 
πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ., ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία θαη κε ηελ 
παξνχζα Γηαθήξπμε.  

 Κξηηήξην Αλάζεζεο πκθεξφηεξε νηθνλνκηθή Πξνζθνξά βάζεη Σηκήο (Κξηηήξην Μεηνδνζίαο).  

Γηάξθεηα Τινπνίεζεο  
ηεο πξνκήζεηαο 

αξάληα (40) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  

Πξνϋπνινγηζκόο Μέρξη 60.000 επξώ πιένλ Φ.Π.Α 24 % 

Ζκεξνκελία 
Απνζηνιήο γηα 
Γεκνζίεπζε 

13/01/2020 

Ζκεξνκελία 
Αλάξηεζεο 

13/01/2020 

Καηαιεθηηθή 
Ζκεξνκελία θαη Ώξα 
Τπνβνιήο 
Πξνζθνξώλ 

 24/01/2020 θαη ώξα 10.00 πκ 

Σόπνο Καηάζεζεο 
Πξνζθνξώλ 

Γξαθεία έδξαο ΓΑΔΜ Α.Δ. νδφο Ληνζίσλ αξ. 22, Σ.Κ. 104 38 Αζήλα (Α΄ 
Όξνθνο) 

Ζκεξνκελία θαη Ώξα 
Απνζθξάγηζεο 
Πξνζθνξώλ. 

  24/01/2020  θαη ώξα 12.00  

 
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ Φνξέα Αλάζεζεο: 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ (ΓΑΔΜ Α.Δ.) 

ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΣΖΡΙΚΣΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ 

ΟΓΟ : ΛΙΟΙΧΝ ΑΡ. 22 

104 38 ΑΘΖΝΑ 

Αξκόδηνο: θ. Νίθνπ Γεώξγηνο 

Σει: 214 406 2700 

Φαμ: 210 5278043 

e-mail: daem@daem.gr 

www.daem.gr 

 

Οη επηθεθαιίδεο θαη νη ηίηινη ησλ άξζξσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο Γηαθήξπμεο. 
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1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ππνβνιήο πξνζθνξώλ έρνπλ:  

1.1.- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ: 

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν 

(ΔΟΥ), ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ 

Διιάδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ Α΄139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ .Γ.., 

ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ., ή 

 έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο – κέινπο 

πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε .Γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε 

ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο 

ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, 

θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1. Γηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο θαη 9.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο  πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Γηαθήξπμε. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη Πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ., 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηε Γηαθήξπμε, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ 

φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηε Γηαθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληηπξνζθνξά ή 

ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, εμνκνηψλεηαη κε 

αληηπξνζθνξά, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Οη πξνζθέξνληεο, ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπο από ην δηαγσληζκό, λα έρνπλ 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ζρεηηθή ελαζρόιεζε κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε (2017, 2018, 2019) 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) αληίζηνηρν έξγν πξνϋπνινγηζκνύ ηνπιάρηζηνλ ηνπ 100% ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ηεο σο άλσ 

απαίηεζεο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα επηζπλάςεη Πίλαθα 

ησλ θπξηόηεξσλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2017, 2018, 
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2019) ε εγθπξόηεηα ηνπ νπνίνπ ζα επηβεβαηώλεηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ επηρεηξεκαηία ή 

ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο ελδηαθεξόκελεο επηρείξεζεο λνκηθνύ πξνζώπνπ.  

εκείσζε: ζε έξγα πνπ ν Τπνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ήηαλ κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

πξνζκεηξάηαη κφλνλ ε ζπκβαηηθή αμία πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη εθηέιεζε ζπλαθείο κε ην παξφλ έξγν εξγαζίεο. 

1.2.- Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε πξφηππα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο ζην πεδίν ηεο 

πξνκήζεηαο θαη εκπνξίαο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αληηζηνίρσλ κε ηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε. 

Δπί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο θάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 15. 

1.3.-Απνθιείνληαη από ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ,  

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο. 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 9.1, 9.2 (Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο). 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο). 

 Όζνη έρνπλ ηηκσξεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, κε 

ηε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. 

 Όζνη ππνςήθηνη Αλάδνρνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 73§1 Ν. 

4412/2016, ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

 β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
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γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία 

ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
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 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο. 

 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. 

 Όζα πξφζσπα θπζηθά ή λνκηθά, κεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ξφιν (σο κέινο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο/, αηνκηθά σο ππνςήθηνη αλάδνρνη ή σο ππεξγνιάβνη ή σο εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο) ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο  ππνςήθηα ζρήκαηα. 

 ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο 

πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

γ) φηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 

δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ 

θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.   

1.4- Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
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(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9.4 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ .  
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Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 

2. Γηθαηώκαηα Πξνζθεξόλησλ: 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληα. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη 

Έξγσλ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα.  

Η ΓΑΔΜ Α.Δ. δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή 

φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα 

θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο πξνζθέξνληεο.  

Οη πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο. 

3. Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο: 

3.1 Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα εθαηφ (100) επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

θαη εθαηφ (100) νζνλψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ. Οη πξνζθεξφκελνη πξνζσπηθνί 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο µε αλαθνίλσζε ηεο θπθινθνξίαο 

ηνπο κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη λα 

µελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηαζηάζεσο / απνζχξζεσο ηνπο ζηελ εζληθή ε δηεζλή αγνξά. 

3.2 Οη απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο παξαθάησ αλαιπηηθνχο πίλαθεο Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαηαιιήισο απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο θαη 

λα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ θαηαηηζέκελε πξνζθνξά ηνπο θαη εηδηθφηεξα ηνλ ππνθάθειν ηεο ΣΔΝΥΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ:  

ΠΙΝΑΚΑ 1. ΔΠΙΣΡΑΠΔΕΙΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΖ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΑΠΑΙΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.1 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ 100   

1.1.1 Οη πξνζθεξφκελνη πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο µε 
αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο 
πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη λα 
µελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηαζηάζεσο / 
απνζχξζεσο ηνπο ζηελ εζληθή ε δηεζλή αγνξά. 

ΝΑΙ   

1.1.2 Κνπηί θεληξηθήο κνλάδαο SFF   

1.1.3 Μνλάδα ηξνθνδνζίαο ≥180W ΝΑΙ   

1.2 ΜΖΣΡΙΚΖ ΚΑΡΣΑ - ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ 

1.2.1 Τπνζηήξημε επεμεξγαζηή ηερλνινγίαο 64bit κε 
ηνπιάρηζηνλ 6 ππξήλεο (cores) , Cache9 MB, 
ηειεπηαίαο γεληάο 

ΝΑΙ   

1.2.2 Να αλαθεξζεί ν ηχπνο θαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο CPU ΝΑΙ   

1.2.3 πρλφηεηα Δπεμεξγαζηή (GHz)NormalMode ≥ 2,8   

1.2.4 Γίαπινη USB2.0/ USB3.0 ΝΑΙ   

1.2.5 100/1000 Ethernet LAN ΝΑΙ   

1.2.6 HDMI,VGA,D-SUB ,1 RJ-45,  1 αθνπζηηθψλ, 1 έμνδνο 
ήρνπ, 1  κηθξνθψλνπ 

ΝΑΙ   

1.2.7 Virtualization Extension Δπεμεξγαζηή: INTEL VT-x ή 
AMD V 

ΝΑΙ   

1.3 ΚΤΡΙΑ ΜΝΖΜΖ ( RAM ) 

1.3.1 Μέγεζνο πξνζθεξφκελεο κλήκεο (GB) (1 dimm) ≥ 8   
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΑΠΑΙΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.3.2 Να αλαθεξζεί ε Σερλνινγία κλήκεο / πρλφηεηα ΝΑΙ   

1.4 ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΚΧΝ  (SSD) 

1.4.1 Υσξεηηθφηεηα (ζε GB) ≥ 240   

1.4.2 Σαρχηεηα Μεηαθνξάο δεδνκέλσλ Read/Write(MB/s) ≥ 500/≥ 500   

1.5 ΚΑΡΣΑ ΖΥΟΤ 

1.5.1 Κάξηα ήρνπ ελζσκαησκέλε ζηελ κεηξηθή πιαθέηα. ΝΑΙ   

1.6 ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΙΚΧΝ 

1.6.1 Κάξηα Γξαθηθψλ ελζσκαησκέλε ζηελ CPU ΝΑΙ   

1.6.2 Να αλαθεξζνχλ ινηπά ζηνηρεία (chipsetθιπ.) ΝΑΙ   

1.7 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΙΟ- ΠΟΝΣΙΚΙ 

1.7.1 Πιεθηξνιφγην (ηνπιάρηζην 102 πιήθηξσλ) ζπκβαηφ κε 
ην πξφηππν ΔΛΟΣ-928,κε κφληκε απνηχπσζε 
ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ ζε θάζε 
πιήθηξν. 

NAI   

1.7.2 Πνληίθη νπηηθφ κε ηξνρφ θχιηζεο ΝΑΙ   

1.7.3 Σχπνο δηαχινπ USB ΝΑΙ   

1.8 ΆΛΛΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ 

1.8.1 Οη πξνζθεξφκελνη πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο ζα είλαη ηνπ ηδίνπ ηχπνπ θαη ζα δηαζέηνπλ 
επηµέξνπο ζπζηαηηθά ηδίνπ ηχπνπ θαη ηνπνζεηεκέλα 
εζσηεξηθά ζηηο ίδηεο ζέζεηο (ίδην configuration γηα 
φινπο). 

ΝΑΙ   

1.8.2 Να αλαθεξζεί ν ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ πξνζθέξεηαη 
(θαιψδηα, θιπ.). Σερληθά εγρεηξίδηα γηα ην 
πξνζθεξφκελν ζχζηεκα 

ΝΑΙ   

1.8.3 Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΝΑΙ   

1.9 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

1.9.1 Microsoft Windows 10 Pro64BIT (Greek) (Greek, 
πξνεγθαηεζηεκέλν θαη λα ζπλνδεχεηαη κε ηε ζρεηηθή 
άδεηα ρξήζεο. 

ΝΑΙ   

1.10 ΔΓΓΤΖΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ 

1.10.1 Μεηαρεηξηζκέλνη / Refurbished OXI   

1.10.2 Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα 
θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπιάρηζηνλ γηα δύν (2) έηε κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ. Η εγγχεζε ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη 
εγγξάθσο κε παξαπνκπή ζε επίζεκα έγγξαθα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ. 

ΝΑΙ   

1.11 Ο ΤΠΟΦΖΦΙΟ ΑΝΑΓΟΥΟ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΛΖΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΣΔΚΜΖΡΙΧΝΔΙ ΔΠΑΡΚΧ, ΜΔ ΠΟΙΝΖ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ΣΙ 

ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΟ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ: 

ΝΑΙ   

1.11.1 Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, 
ψζηε λα αληεπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
ππφ αλάζεζε Έξγνπ. 
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ 
αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, 
θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ 
Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑ 2. ΟΘΟΝΖ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΑΠΑΙΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

2.1 Αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ νζνλώλ 100   

2.1.1 Σχπνο TFT έγρξσκε, ηερλνινγίαο Led ΝΑΙ   

2.1.2 Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. ΝΑΙ   

2.1.3 Γηαγψληα δηάζηαζε (inches) ≥ 22’’   

2.1.4 Να αλαθεξζεί ε κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε αλάιπζε ΝΑΙ   

2.1.5 Υξφλνο απφθξηζεο ≤ 5ms   
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΑΠΑΙΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

2.1.9 Γηαζχλδεζε VGA, 
HDMI 

  

2.1.10 Υξψκα πιαηζίνπ Μαχξν   

2.1.11 Να αλαθεξζνχλ νη ινηπέο πηζηνπνηήζεηο πνπ δηαζέηεη NAI   

2.1.12 Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα 
θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπιάρηζηνλ γηα δύν (2) έηε κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ. Η εγγχεζε ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη 
εγγξάθσο κε παξαπνκπή ζε επίζεκα έγγξαθα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ. 

2 έηε   

2.2 Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη 
λα ηεθκεξηώλεη επαξθώο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, 
ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο, ζην Γηαγσληζκό: 

NAI   

2.2.1 Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, 
ψζηε λα αληεπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ 
αλάζεζε Έξγνπ. 
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ 
αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, 
θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ 
Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο. 

NAI   

 

 4. Υξνλνδηάγξακκα : 

Γηάξθεηα Τινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο: αξάληα (40) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. 

5. Δξγνιαβηθό ηίκεκα - Δγγπήζεηο  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (60.000€) 

πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. 

Σν ύςνο ηνπ εξγνιαβηθνύ ηηκήκαηνο ζα θαζνξηζηεί ζην ύςνο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 

κεηνδόηε-Αλαδόρνπ.  

Αλάδνρνο αλαθεξύζζεηαη όπνηνο από ηνπο κεηνδόηεο πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην 

ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ. 

εκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη κία ύκβαζε Πξνκήζεηαο κε ηελ 

ΓΑΔΜ Α.Δ.. 

Η ηηκή ζεσξείηαη θαζαξή ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη δελ αλαπξνζαξκφδεηαη νχηε αλαζεσξείηαη ζε θακία 

πεξίπησζε. Η πξνζθεξφκελε ηηκή γξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο θαη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. 

ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξάδνζε φινπ ηνπ 

εμνπιηζκνπ. 

Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιπέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ πιεξσκή. 
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Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο χςνπο 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο (ακνηβήο ηνπ) (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), 

φπσο απηή ζα έρεη πξνθχςεη βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. ρέδην ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  

θαιήο εθηέιεζεο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα.                                                                                                                                                                 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε απηφλ, δελ εθπιεξψλεη ή δελ εθπιεξψλεη 

πξνζεθφλησο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε ΓΑΔΜ Α.Δ. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

απηή θαη λα δεηήζεη ηε ιχζε ηεο. ηε πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. θαη ζε βάξνο 

ηνπ Αλαδφρνπ ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ ζπκπεθσλεκέλεο, δίθαηεο θαη 

εχινγεο πνηληθήο ξήηξαο. 

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πινπνίεζε ηεο χκβαζεο ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο: 

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ή ηξνπνπνηεηηθήο 

ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

β) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

6. Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ:  

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ, ην αξγόηεξν κέρξη  24/01/2020  θαη ώξα 10.00 π.κ. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή 

δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

Πξνζθνξψλ.  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.  

7. ύληαμε Πξνζθνξώλ:  

Οη πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, 

κε εμαίξεζε ηνπ ηερληθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα. 

8. Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ:  

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο κε ηελ νλνκαζία iSupplies πνπ 

δηαζέηεη ε ΓΑΔΜ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.isupplies.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο 

(πιεξνθνξίεο Παξάξηεκα Α΄). Ηκεξνκελία αλνίγκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ήηνη ε 13/01/2020. Καηαιεθηηθή 

http://www.isupplies.gr/
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εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 24/01/2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10.00 πκ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο «Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνχ». 

Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε 

ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη 

ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, 

δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

9. Πεξηερόκελν θαθέινπ «ΠΡΟΦΟΡΑ»:  

Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη ππνςήθηνη 

Αλάδνρνη ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο.Ο εληαίνο θάθεινο πεξηέρεη δχν επί κέξνπο, αλεμάρτητουσ,  

φακζλουσ, δηλαδή:  

 Φάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  

 Φάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ είλαη ζθξαγηζκέλνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη 

πεξηέρεη κόλν έλα (1) πξσηόηππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απηφ ην 

Πξσηφηππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα έρεη φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ αξηζκεκέλεο θαη 

ππνγεγξακκέλεο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα πεξηερφκελα ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

 Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ 

ηνλ ππνςήθην φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

ΠΡΟΟΥΖ: Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο δελ ππνβάιινληαη θαηά ηε θάζε ππνβνιήο 

ησλ Πξνζθνξώλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδόρσλ. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 

ηνπ λ. 2690/1999 ''Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ  λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ 

θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο 

(Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη 

θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ο σο άλσ ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να φζρει την ζνδειξη:  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

Πξνκήζεηα εθαηό (100) επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη εθαηό (100) 
νζνλώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ»  
 
ηνηρεία πξνζθέξνληνο: 
Δπσλπκία: 
Οδόο: 
Αξηζκόο: 
Πόιε: 
Σ.Κ.: 
Σει: 
Fax: 
Ολνκαηεπώλπκν Δθπξνζώπνπ: 
E-mail Δθπξνζώπνπ: 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ:  Γήκνο Αζελαίσλ Αλψλπκε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Μεραλνγξάθεζεο θαη 
Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ ΟΣΑ 
ΟΓΟ : ΛΙΟΙΧΝ ΑΡ. 22 
104 38 ΑΘΗΝΑ 
Σει: 210 5277140-5277195 
Φαμ: 210 5278043 
 

 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπαληφλ λα 

απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

 Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία 

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν πξνζθέξσλ ή ε εηαηξία ή ε θνηλνπξαμία ή ε έλσζε 

Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά. 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα 

ζηελ Πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη 

ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμε ηνπο, ε 

ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

 Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ 

επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε», «ζπκθσλνχκε θαη 

απνδερφκεζα», θιπ 
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 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ 

μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ 

ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο. Η αξκφδηα Δπηηξνπή πξνζππνγξάθεη 

ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην 

ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ 

ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ 

επεμήγεζή ηνπο. 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο, ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο 

είλαη απνιχησο ελήκεξνο επί ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη φηη 

έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ Αλάζεζε. 

 Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. 

 Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή 

αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε 

φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη 

απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

 Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ 

δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Η  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία 

φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη 

γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 

9.1 Πεξηερόκελν θαθέινπ  "ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" : 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά 

ζε μερσξηζηφ θάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ 
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1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε θαη ην ππφδεηγκα. 

2 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, 
ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

3 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί 
κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη δελ 
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα 
ΚΔΠ, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο: 

 ζα πεξηιακβάλεη θαηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ, 
αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία (2017, 
2018 θαη ην έηνο 2019), κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ 
πινπνίεζεο θαη ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη απφ ηα νπνία 
ζα πξνθχπηεη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ αξ. 1. 

 Θα δειψλεη φηη δελ εκπίπηεη θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 
νξηδφκελνη ζην άξζξν 1 ιφγνη απνθιεηζκνχ 

4 Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 
4412/2016, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ, 
Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο (Όπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα “νηθνλνκηθφ θνξέα” ελλνείηαη ν 
Πξνζθέξσλ). Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ 
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ 
θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ).Σν ΣΔΤΓ 
δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή σο επηζπλαπηφκελν έγγξαθν ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο ζηε δηεχζπλζε www.daem.gr. 
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ 
άξζξνπ 79 παξ. 4, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφλ. 
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή 
ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην 
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε 
κέινο ηεο έλσζεο. 

5 Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ 
Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν δηαηππψζεσλ 
δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 

6 Πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ζε πεξίπησζε Α.Δ., ή 
απφθαζε ησλ Γηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε ΔΠΔ ή ΟΔ ή ΔΔ κε ηελ νπνία: 
α) Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία ή 
έλσζε, 
β) Οξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε εμνπζία λα ππνγξάθεη δεζκεπηηθά γηα ηνλ 
ζπκκεηέρνληα φια ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθνξά. 
Οη παξαπάλσ (α & β) απαηηήζεηο δελ ηίζεληαη αλ ε εμνπζία ηνπ ππνγξάθνληνο πξνο 
εθπξνζψπεζε θαη ζπκκεηνρή εηδηθά ζε Γηαγσληζκνύο βαζίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ή 
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άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ, θιπ) θαη έρεη 
ππνβιεζεί ζην θάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ».  
Οη δηαγσληδφκελνη θπζηθά πξφζσπα (είηε κεηέρνπλ κεκνλσκέλα είηε σο κέιε ελψζεσλ 
ή θνηλνπξαμηψλ) δελ πξνζθνκίδνπλ ηέηνην πξαθηηθφ. 
Σα δηαγσληδφκελα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ απφθαζε ηνπ θαηά ην 
λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπ δηνηθνχληνο απηφ νξγάλνπ, πεξί ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκφ θαη δηνξηζκνχ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 

7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 Πξφηππν πνηφηεηαο ISO 9001:2015  

8 πκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο 

9 Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ 
Πξνζθνξά ή/θαη ζα παξαζηεί θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο θαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 
δηαδηθαζίαο 

9.2 Οη Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε 

απφ φια ηα κέξε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνο ηνχην. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ελψζεσλ / 

θνηλνπξαμηψλ. 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ 

1 Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια αλαθεξφκελα 
ζηνλ αλσηέξσ Πίλαθα. 

2 πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ: 

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε 
κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ Καζαξηζκνχ θαη ην 
εηδηθφ κέξνο ηεο κε ην νπνίν απηφ ζα αζρνιεζεί ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο, 

 λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ 
κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader), 

 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη 
ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηνπ Φνξέα Αλάζεζεο. 

3 Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα: 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζην δηαγσληζκφ θαη 

 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

4 Δθφζνλ ε Πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, 
πξάμε παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ή/ θαη ππνβάιεη ηελ 
πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ή/ θαη είλαη παξφλ 
θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο. 

9.3.  Λνηπέο Τπνρξεώζεηο / Γηεπθξηλίζεηο 

Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο: 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη αιιειέγγπα 

θαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ε 

επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο. 

 ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 
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 ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο 

ίδηνπο φξνπο.  

ηηο παξαπάλσ δχν πεξηπηψζεηο, ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 

9.4. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο πνπ ζα ππνβιεζνύλ, εληόο πξνζεζκίαο 5 εκεξώλ από ηελ 

απόθαζε θαηαθύξσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ αλαδεηρζεί ζε Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ 

Καζαξηζκνύ πεξηιακβάλνπλ:  

1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

2. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη γηα θάζε κέινο θνηλνπξαμίαο 

ή έλσζεο 

3. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, ή 

ηνπ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ1 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

λνκηθφ πξνζψπνπ ή θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα, ζρεηηθφ 

κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη αλσηέξσ 

ζην άξζξν 1.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα 

έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηε 

ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 

πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη 

θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

                                                           
1
 Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε) 

θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

(Α.Ε), ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/2016) 
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο Τπεξεζηψλ. 

 

10. Πεξηερόκελν θαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»:  

Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί 

θαη ζηνλ νπνίν δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΧ, ρσξίο ΦΠΑ ην πξνζθεξφκελν  

ζπλνιηθά ηίκεκα (εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα) γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ΠΙΝΑΚΑ 3. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΦΤΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ) : 

…………………………………………………………………………  

ΔΡΓΟ : Πξνκήζεηα εθαηό (100) επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη εθαηό (100) νζνλώλ 

γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζηώλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ 

 

Α/Α ΓΙΔΤΘΤΝΖ Σκρ. Σηκή 
Μνλάδαο 
(Υσξίο 
ΦΠΑ) 

ύλνιν 
(Υσξίο 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ ύλνιν 
κε ΦΠΑ 

1 Δπηηξαπέδηνη Ζιεθηξνληθνί 
Τπνινγηζηέο 

100     

2 Οζόλεο 100     

 

Σν ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν ηίκεκα (ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο σο άλσ 

Πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε ……………………………………(…………..) επξώ ρσξίο ΦΠΑ.  

Ηκεξνκελία ………………………… 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΗ ΠΡΟΦΔΡΟΤΑ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

Ολνκαηεπψλπκν  

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ θαη ΦΡΑΓΙΓΑ)  

11. Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ θαη ε δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά» ζηηο 24/01/2020 θαη ψξα 12.00  

 Απνζθξάγηζε ησλ εληχπσλ θαθέισλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, ζε εκεξνκελία πνπ ζα 

θαζνξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ λα παξαζηνχλ νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά. Σν πεξηερφκελν ησλ εληχπσλ θαθέισλ 

κνλνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 
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 Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν 

ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016..  

12.  Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα : 

12.1. Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

12.2 Αμηνιόγεζε Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Μεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν ζα θαηαγξάςεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε πγθξηηηθφ Πίλαθα, 

θαηά αχμνπζα ζεηξά ηεο ηειηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο θάζε ππνςεθίνπ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ. 

Η ζπλνιηθή ηηκή, (ρσξίο ΦΠΑ), ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 

Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη φπνηνο απφ ηνπο κεηνδφηεο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή.  

Η αλαθνίλσζε ηεο επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ ΓΑΔΜ Α.Δ.. Μεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ζα επαθνινπζήζεη ε ππνγξαθή ηεο νηθείαο χκβαζεο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνχ. 

Η ΓΑΔΜ Α.Δ. δελ δεζκεχεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή 

επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ νπνηεδήπνηε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο (αιιά φρη κφλν) εάλ:  

 παξαηεξεζεί παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα 

ηεο δηαδηθαζίαο, 

 ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη  κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

 ηεθκεξησζνχλ ελδείμεηο ζπλελλφεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ,  

 ζπληειεζηεί ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Έξγν ηνπ 

δηελεξγνχκελνπ δηαγσληζκνχ. 
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ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο επηινγήο ηνπ λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή ζπλεηαηξηζκφο ή έλσζε ή θνηλνπξαμία 

πξνζψπσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνχ 

εληφο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο ή αξλεζεί λα ηελ ππνγξάςεη θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε ΓΑΔΜ Α.Δ. 

επηβάιιεη, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο θαη ζα 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ε ελ ζπλερεία εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ. 

13.- Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ: 

Η Καηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. χζηεξα απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ σο άλσ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο 

ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ ΓΑΔΜ Α.Δ..  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνχ, 

πξνζθνκίδνληαο ηα παξαπάλσ  (παξ. 9.4) ζηνηρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα: 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ηε χκβαζε εληφο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο ή αξλεζεί λα θαηαζέζεη, πξν ηεο ππνγξαθήο 

ηεο χκβαζεο, νπνηνδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ θαη εγγπήζεσο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ θαη ε νπνία  επηβάιιεη, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, ηελ 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαη απνδεκίσζε ηεο εηαηξείαο γηα θάζε δεκία ηεο. 

Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαηαξηίζεη ε ΓΑΔΜ 

Α.Δ.. Η χκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ 

ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ, ελψ, γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα 

παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο 

απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά ζεηξά, ε Καηαθχξσζε, ε Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε παξνχζα 

Πξνθήξπμε, θαηά ηα ινηπά εθαξκνδφκελσλ ζπκπιεξσκαηηθά ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ  Αζηηθνχ 

Κψδηθα. 

14.  Ιζρύο Πξνζθνξώλ  

Οη Πξνζθνξέο  ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο γηα ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο  

εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ 

Πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ηνπ αλσηέξσ πξνβιεπφκελνπ, 

ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί, κε έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, χζηεξα απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 
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Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ ε ΓΑΔΜ Α.Δ. ζα απεπζχλεη εξψηεκα 

πξνο ηνπο Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ, 

αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ 

λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη, ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, λα αλαλεψζνπλ θαη 

ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. Όζνη απφ ηνπο 

Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο δελ απαληήζνπλ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ή απαληήζνπλ αξλεηηθά, 

απηνκάησο απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

15.  Δγγύεζε πκκεηνρήο 

Η Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ  πξέπεη, ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, πνζνχ ρηιίσλ δηαθνζίσλ επξώ (1.200,00€). 

Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

4364/2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 

δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

ρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ηζρχ ηεο εγγχεζεο: 

 Η εγγχεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην ελ ζπλερεία ππφδεηγκα. 

 Η Δγγχεζε πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο κεηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο θαη επηζηξέθεηαη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Έξγνπ Καζαξηφηεηαο. 

 ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη απηή 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 

 Δγγχεζε πνπ εθδίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ, εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ λφκηκε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκόο, 

αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε ύκβαζε Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνύ ή λα εθπιεξώζεη 

εκπξόζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

δηαγσληζκό, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπόηε ε Δγγύεζε πκκεηνρήο, θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο θαη 

ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ππέξ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ.,  κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζήο ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο. 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)  ……………………………. 
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Ηκεξνκελία έθδνζεο   …………………………….. 

Πξνο ηελ Αλώλπκε Δηαηξεία: 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΏΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ 

Οδόο Ληνζίσλ αξ. 22 

104 38 Αζήλα 

Δγγύεζε καο ππ’  αξηζκ……………….. γηα επξώ ΥΥΥΥΥ,00 €. 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ ……………………………………………………………………………… 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ………..,} 

{ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ρηιίσλ δηαθνζίσλ επξώ (1.200,00€). γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ πξνκήζεηαο εθαηφ (100) επηηξαπέδησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εθαηφ (100) νζνλψλ γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ, 

ζχκθσλα κε ηελ απφ ………… δηαθήξπμή ζαο. 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ 

δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο. 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο.} 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 

ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο 

ηεο…………… (επσλπκία ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ) νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή 

επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………… (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

Πξνζθνξάο). 
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Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 

ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν 

Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

16.- Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο: 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνχ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα 

κε ην παξαθάησ ππφδεηγκα θαη ζα αλέξρεηαη ζην ηζφπνζν 5% ηνπ ηηκήκαηνο (εξγνιαβηθνχ 

αληαιιάγκαηνο) ηεο χκβαζεο, κε ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν θαηά ηξείο (3) κήλεο απφ ηε ζπλνιηθή 

ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε παξαπάλσ 

εγγχεζε παξαηείλεηαη γηα αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ Αλάδνρν Καζαξηφηεηαο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Έξγνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Καζαξηζκνχ. 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016 

(Α΄13),  πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 

κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.  

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ, εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ λφκηκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο. 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ 

Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)   ……………………………. 

Ηκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο ηελ Αλώλπκε Δηαηξεία: 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ 
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Οδόο Ληνζίσλ αξ. 22 

104 38 Αζήλα   

Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ……………….. γηα επξώ ……………………. 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …… Οδφο ……. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. ………} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ………………………………… (………………) [εκείσζε: 5% ηνπ ηηκήκαηνο 

ηεο χκβαζεο Έξγνπ] γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο εθαηφ (100) επηηξαπέδησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εθαηφ (100) νζνλψλ γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ,  πνπ 

αθνξά ζην δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα εθαηφ (100) επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη εθαηφ (100) νζνλψλ γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 

………….. δηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 

ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο 

ηεο …………… (επσλπκία Αλαδφρνπ ) νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε 

ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………… (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξνο θαηά ηξείο (3) κήλεο απφ ηε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δηάξθεηα). Απνδερφκαζηε λα 

παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν 

Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 





 
 

Σελίδα 25 από 38 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄: Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνύ 

Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ, ε ΓΑΔΜ Α.Δ. 

δηεμάγεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ /πξνζθνξψλ 

iSupplies. 

Πξνθεηκέλνπ νη πξνκεζεπηέο λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζην ζπλνπηηθφ 

δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ πιαηθφξκα iSupplies. 

Η δηαδηθαζία απφθηεζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο μεθηλάεη κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ ππνβνιή κηαο 

ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ζηε δηεχζπλζε: 

https://isupplies.gr/auth/register 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην helpdesk ηεο πιαηθφξκαο 

iSupplies είλαη ηα αθφινπζα: email: info@isupplies.gr, Σειέθσλν: 210-3601671. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πιαηθφξκα iSupplies ππάξρνπλ αλαιπηηθά εγρεηξίδηα ρξήζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ ΣΔΤΓ (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 

ΣΤΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

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

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή  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, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα): 

 

- Ολνκαζία: ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ (Γ.Α.Δ.Μ. Α.Δ.)  

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ: 50471 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Ληνζίσλ 22 10438 Αζήλα 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Γεψξγηνο Νίθνπ 

- Σειέθσλν: 214 406 2700 εζση. 320 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: info@daem.gr, daem@daem.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):www.daem.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: Αλάζεζε Έξγνπ Πξνκήζεηαο εθαηό (100) 

επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη εθαηό (100) νζνλώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

ΟΠΑΝΓΑ  

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: 50471 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Πξνκήζεηεο 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: Αξ. Πξση. ΓΑΔΜ 154/13-01-

2020 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

[   ] 

mailto:info@daem.gr
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νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, 

ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, 

ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην 

κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

 

                                                           
2
 Επαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, όλνκα θαη επώλπκν, όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 

θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε:  

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο3; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

                                                           
3
 Εηδηθόηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξόκνηνπ θαζεζηώηνο. 
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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: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ4 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα 

θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζσλάυηε τφρηζηό έλησπο ΤΕΥΔ κε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηης 
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηοσς 
ζτεηηθούς θορείς, δεόληφς ζσκπιερφκέλο θαη σπογεγρακκέλο από ηοσς λοκίκοσς εθπροζώποσς 
ασηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πρέπεη λα περηιακβάλοληαη επίζες ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές 
σπερεζίες, είηε αλήθοσλ απεσζείας ζηελ επητείρεζε ηοσ οηθολοκηθού θορέα είηε ότη, ηδίφς οη σπεύζσλοη 
γηα ηολ έιεγτο ηες ποηόηεηας θαη, όηαλ πρόθεηηαη γηα δεκόζηες ζσκβάζεης έργφλ, ηο ηετληθό προζφπηθό 
ή οη ηετληθές σπερεζίες ποσ ζα έτεη ζηε δηάζεζή ηοσ ο οηθολοκηθός θορέας γηα ηελ εθηέιεζε ηες 
ζύκβαζες.  
Εθόζολ είλαη ζτεηηθές γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηες ζηης οποίες ζηερίδεηαη ο οηθολοκηθός 
θορέας, παραθαιείζζε λα ζσκπερηιάβεηε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηα κέρε IV θαη 
V γηα θάζε έλα από ηοσς οηθολοκηθούς θορείς. 

                                                           
4
 Επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην δεύηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζολ αθορά ηα θρηηήρηα ποσ 

ζτεηίδοληαη κε ηοσς ηίηιοσς ζποσδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά προζόληα ποσ ορίδοληαη ζηελ περίπηωζε 

ζη΄ ηοσ Μέροσς ΙΙ ηοσ Παραρηήκαηος ΧΙΙ ηοσ Προζαρηήκαηος Α΄ ή κε ηελ ζτεηηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηρία, οη οηθολοκηθοί θορείς, κπορούλ ωζηόζο λα βαζίδοληαη ζηης ηθαλόηεηες άιιωλ θορέωλ 

κόλο εάλ οη ηειεσηαίοη ζα εθηειέζοσλ ηης εργαζίες ή ηης σπερεζίες γηα ηης οποίες απαηηούληαη οη 

ζσγθεθρηκέλες ηθαλόηεηες.” 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο 

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο 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, επηπιέολ ηφλ πιεροθορηώλ 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 αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
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 

πξνζψπνπ5 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

                                                           
5
 Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε) 

θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

(Α.Ε), ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
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εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: (δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 

έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 

εγγράθφλ): 

[……][……][……][……]6 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε7: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: (δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 

έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 

εγγράθφλ): 

[……][……][……][……]8 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ9: [……] 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

                                                           
6
 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

7
 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

8
 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

9
 Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινύζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλύεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ.  
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Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ 
Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 
απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ 
ΑΦΑΛΙΖ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε όζολ αθορά ηελ 
θαηαβοιή ηφλ θόρφλ ή εηζθορώλ θοηλφληθής 
αζθάιηζες δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 
επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ):  
[……][……][……] 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 
δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 
ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

[] Ναη [] Όρη 
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ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 
επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ): 
[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ 
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ10, ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε 
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 

[] Ναη [] Όρη 
 

                                                           
10

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
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αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 





 
 

Σελίδα 35 από 38 
 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα a ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

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 φια ηα απαηηνχκελα 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 ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ: 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 

επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ):  

[……][……][……] 
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Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

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

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 

θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε 

ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθ

ή 

πνζά εκεξνκελί

εο 

παξαιήπηε

ο 

    
 

2) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα 

δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 

πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 

επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ): 

[……][……][……] 

3) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα 

νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, 

επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

 

[] Ναη [] Όρη 
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δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα 

άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: 

 

 

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

 

 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 

επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ): 

[……][……][……] 

Γ: Συςτήματα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε θζςη ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιητικά που ζχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφώνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςησ ποιότητασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ προςβαςιμότητασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξηγήςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτημα 
διαςφάλιςησ ποιότητασ: 
Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ 
ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε θζςη ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιητικά που ζχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφώνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικήσ 
διαχείριςησ; 
Εάν όχι, εξηγήςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ: 
 
Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ 
ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μέξνο V: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη ηα ζηοητεία ποσ έτφ αλαθέρεη ζύκθφλα κε ηα κέρε 

Ι – IV αλφηέρφ είλαη αθρηβή θαη ορζά θαη όηη έτφ πιήρε επίγλφζε ηφλ ζσλεπεηώλ ζε περίπηφζε 

ζοβαρώλ υεσδώλ δειώζεφλ. 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηος θαη τφρίς 

θαζσζηέρεζε, λα προζθοκίζφ ηα πηζηοποηεηηθά θαη ηης ιοηπές κορθές αποδεηθηηθώλ εγγράθφλ ποσ 

αλαθέροληαη, εθηός εάλ : 

α) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτεη ηε δσλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζτεηηθά δηθαηοιογεηηθά 

απεσζείας κε πρόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδοκέλφλ ζε οποηοδήποηε θράηος κέιος ασηή δηαηίζεηαη 

δφρεάλ 

β) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτοσλ ήδε ζηελ θαηοτή ηοσς ηα ζτεηηθά έγγραθα. 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος δίδφ επηζήκφς ηε ζσγθαηάζεζή κοσ ζη... [προζδηορηζκός ηες αλαζέηοσζας 

αρτής ή ηοσ αλαζέηοληα θορέα, όπφς θαζορίδεηαη ζηο κέρος Ι, ελόηεηα Α], προθεηκέλοσ λα αποθηήζεη 

πρόζβαζε ζε δηθαηοιογεηηθά ηφλ πιεροθορηώλ ηης οποίες έτφ σποβάιιεη ζη... [λα προζδηορηζηεί ηο 

αληίζηοητο κέρος/ελόηεηα/ζεκείο] ηοσ παρόληος Τσποποηεκέλοσ Εληύποσ Υπεύζσλες Δήιώζες γηα 

ηοσς ζθοπούς η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή 

ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεροκελία, ηόπος θαη, όποσ δεηείηαη ή είλαη απαραίηεηο, σπογραθή(-ές): [……] 

Αζήλα, 13 Ιαλνπαξίνπ  2020 

Καηόπηλ εηδηθήο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γ.. 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

ΓΖΜΖΣΡΙΟ ΣΑΜΑΣΖ 
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