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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  489/02-02-2015 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

(Πρόχειρος Διαγωνισμός λόγω προϋπολογισμού) 
ΘΕΜΑ: Προμήθεια εξοπλισμού για το ΕΠΙΣΕΥ - “Εργαστήριο Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας” στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο «Δικτύωση 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας» και MIS 383749, του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. & 
Εθν.Πόρους 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ). 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  25.000,00 € (20.325,20 € + 4.674,80 € 
ΦΠΑ). 
Χρηματοδότηση: Η Πράξη στην οποία εντάσσεται η προκηρυσσόμενη 
προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω 
του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 
2013ΣΕ09180008 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». 
Κριτήριο ανάθεσης : Η χαμηλότερη τιμή 
Διάρκεια σύμβασης: μέχρι τη λήξη του έργου 30-4-2015 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 25/2/2015, ώρα 11.00 π.μ. 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24/2/2015, ώρα 14.00 
μ.μ.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΆΡΘΡΟ 1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού – Θεσμικό πλαίσιο 
ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο Διαγωνισμού 
ΆΡΘΡΟ 3 Χρόνος – Τόπος –Τρόπος παράδοσης και χρόνος παραλαβής 
αντικειμένων 
ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
ΆΡΘΡΟ 5 Ενημέρωση προμηθευτών – παραλαβή Διακήρυξης 
ΆΡΘΡΟ 6 Προϋπολογισμός – Νόμισμα – Χρηματοδότηση – Τρόπος 
πληρωμής 
ΆΡΘΡΟ 7 Εγγυήσεις 
ΆΡΘΡΟ 8 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
ΆΡΘΡΟ 9 Αποκλεισμός Συμμετοχής 
ΆΡΘΡΟ 10 Προθεσμία, Τρόπος και Τόπος υποβολής προσφορών – 
Διάρκεια Ισχύος προσφορών 
ΆΡΘΡΟ 11 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα προσφοράς 
ΆΡΘΡΟ 12 Περιεχόμενα κυρίως φακέλου προσφοράς – Δικαιολογητικά 
συμμετοχής 
ΆΡΘΡΟ 13 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς  
ΆΡΘΡΟ 14 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 
ΆΡΘΡΟ 15 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – 
Επιλογή προσφοράς με χαμηλότερη τιμή  
ΆΡΘΡΟ 16 Διαδικασία Κατακύρωσης 
ΆΡΘΡΟ 17 Ενστάσεις – Διοικητικές Προσφυγές 
ΆΡΘΡΟ 18 Ακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 
ΆΡΘΡΟ 19 Υπογραφή Σύμβασης  
ΆΡΘΡΟ 20 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
ΆΡΘΡΟ 21 Όροι εκτέλεσης προμήθειας  
ΆΡΘΡΟ 22 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού – Τρόπος Κοινοποίησης  
ΆΡΘΡΟ 23 Ισχύουσα Νομοθεσία  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τεχνικές Προδιαγραφές & λοιπές τεχνικές πληροφορίες 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Υποδείγματα (εγγυητικές επιστολές) 
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Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτελεί, 
βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, 
προσανατολισμένο στην έρευνα, συνδεδεμένο με το ΕΜΠ και τη σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εποπτευόμενο από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, απολαύον 
διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 
271/1989. 
Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπως ισχύει 
τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998. Τα εν λόγω διατάγματα έχουν τροποποιηθεί 
δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές», υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, 
το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009 
«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά 
Ινστιτούτα (ΕΠΙ). 
Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ έχοντας υπ’ όψιν τα ακόλουθα δεδομένα και διατάξεις 
αποφασίζει τη διενέργεια, λόγω προϋπολογιζομένου ποσού, συνοπτικής 
διαγωνιστικής διαδικασίας (προχείρου διαγωνισμού), με τους ακόλουθους 
όρους. 
Άρθρο 1 - Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού – Θεσμικό πλαίσιο  
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 όπως ισχύει δυνάμει του 
Ν.4281/2014 που αναφέρονται σε ανοικτούς διαγωνισμούς με κριτήριο 
ανάθεσης τη χαμηλότερη συνολικά προσφορά, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι της Διακήρυξης και διέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία και κυρίως από τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιημένες 
ισχύουν: 

 Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» 
(ΦΕΚ Α/247) 

 Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
Α/267), 

 Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου 
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19), 

 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150), 

 Του Π.Δ. 271/1989, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998, το 
οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, 
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 Του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως 
τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων 
του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις»,  

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). 
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Άρθρο 2 - Αντικείμενο Διαγωνισμού 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για το ΕΠΙΣΕΥ-
Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης 
με τίτλο «Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας» και MIS 383749, 
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που 
συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. & Εθν.Πόρους. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές του αιτούμενου εξοπλισμού περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Α / άρθρο 1 της παρούσας. 
1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη συνολικά και 
κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή: 
1. Επτά (7) υπολογιστές τύπου server 
2. Τρεις (3) επιτραπέζιοι υπολογιστές με οθόνες 
Άρθρο 3 - Χρόνος – Τόπος & Τρόπος παράδοσης - Χρόνος παραλαβής 
αντικειμένων  
Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής 
των αντικειμένων περιγράφονται στο Παράρτημα Α / άρθρο 2 της παρούσας. 
Άρθρο 4 - Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 
Τα στοιχεία επικοινωνίας της Α.Α. παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
 

Οργανισμός: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & 
Υπολογιστών   

Πληροφορίες: 210-772.4383 
 

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 

Τοποθεσία/Πόλη: Ζωγράφου, Αθήνα Χώρα:ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο: 201-772.4383 
 

Τηλεομοιοτυπία(Φαξ): 210-
772-2456 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: episey@central.ntua.gr  , 
dkoutsou@biomed.ntua.gr   

Ιστοσελίδα : http://www.iccs.gr 

Στην ανωτέρω διεύθυνση:  
-αποστέλλονται/υποβάλλονται οι προσφορές και η αλληλογραφία των 
διαγωνιζομένων,  
-παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες, 
-υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις. 
Σε κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός και ο τίτλος της 
Διακήρυξης. 
Άρθρο 5 - Ενημέρωση προμηθευτών – Παραλαβή Τευχών Διακήρυξης 
1. Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.iccs.gr. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 
αποστέλλουν ενημέρωση σχετικά με την πρόθεσή του να συμμετάσχουν στη 
διαγωνιστική διαδικασία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου θα δηλώνουν τα 
στοιχεία τους καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας με αυτούς, προκειμένου το 
Ινστιούτου να είναι σε θέση να τους ενημερώνει για οτιδήποτε έχει σχέση με τη 
διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωσή του. 

mailto:episey@central.ntua.gr
mailto:dkoutsou@biomed.ntua.gr
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Οι παραλήπτες μέσω του διαδικτυακού τόπου πρέπει να συμπληρώνουν το 
σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο παραλαβής της διακήρυξης με τα στοιχεία τους. Για 
τυχόν ελλείψεις ή λάθη στην συμπλήρωση του παραπάνω εντύπου την ευθύνη 
φέρει ο υποψήφιος ανάδοχος. 
2. Οι  παραλήπτες της παρούσας Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την 
ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το αναφέρουν εγγράφως στο ΕΠΙΣΕΥ. και να ζητήσουν νέο, 
πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας της παραληφθείσας Διακήρυξης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
3. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 
της παρούσας από την Α.Α, το αργότερο έως οκτώ (8) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Οι διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, και θα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Επίσης θα κοινοποιούνται με 
τηλεομοιοτυπία σε όλους τους ενδιαφερομένους προμηθευτές που παρέλαβαν 
την παρούσα Διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται η παροχή προφορικών διευκρινίσεων 
από την Α.Α. Μετά από την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης από τους υποψήφιους 
προμηθευτές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Επ’ αυτών καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων – διευκρινίσεων της Α.Α. 
θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Αξιολόγησης. 
Οι παρεχόμενες απαντήσεις - διευκρινίσεις της Α.Α. σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο και τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης. 
5. Απαγορεύεται η χρήση των παραδοθέντων κειμένων από την Α.Α. στους 
ενδιαφερόμενους για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην της παρούσας Διακήρυξης, 
καθώς και η αλλοίωση αυτών.  
 
Άρθρο 6 - Προϋπολογισμός – Νόμισμα - Χρηματοδότηση – Τρόπος 
πληρωμής 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να εκτελέσει ο 
ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό 
των 25.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 2 και στο Παράρτημα Α της παρούσας. Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί 
να υπερβεί το ποσό που έχει προκαθοριστεί. 
Οι προσφερόμενες από τους συμμετέχοντες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
παρούσας αναγράφονται επί ποινή αποκλεισμού σε Ευρώ. 
Η Πράξη στην οποία εντάσσεται η προκηρυσσόμενη προμήθεια 
συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του 
Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 
2013ΣΕ09180008 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». 
Άρθρο 7 - Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό είναι οι εξής : 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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Άρθρο 8 - Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν :  
(α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
(β) Συνεταιρισμοί εμπορίας,  
(γ) Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω υπό (α) προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι συνεταιρισμοί, καθώς και τα μέλη των 
ενώσεων, θα πρέπει να ανήκουν στα πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α). Οι 
ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε 
αυτές υποχρεούνται να περιβληθούν είτε τη μορφή της Κοινοπραξίας του 
Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας 
του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο.  
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι 
της Α.Α. αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση της προμήθειας. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. 
3. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) 
μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα, με μία μόνο 
προσφορά, είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης.  
Άρθρο 9 - Αποκλεισμός Συμμετοχής 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18, και συγκεκριμένα 
εάν: 
1. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, 
για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
2. α) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση,  
β) τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 
153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε 
Διαδικασία εξυγίανσης, 
γ) τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 



8 

 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα), 
δ) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) 
όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής 
εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), 
ε) τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής 
διαχείρισης,  
στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, 
ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των 
φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους 
όσο και του ελληνικού δικαίου, 
η) σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από συνεταιρισμό προμηθευτών δεν 
λειτουργεί νόμιμα, 
θ) υποβάλουν ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται από την παρούσα ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία τα πρόσωπα που δεν ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
της προμήθειας και δεν είναι εγγεγραμμένα στο οικείο επιμελητήριο.  
Γ.  ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, οι 
παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των σημείων Α) και Β) του παρόντος άρθρου 
ισχύουν για καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού 
και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται 
από το διαγωνισμό. 
Δ. ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το 
άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 επικαλείται τη δυνατότητα άλλων 
φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση των 
ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, 
επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται κατωτέρω στην 
παρούσα, αποκλείεται όταν ένας ή περισσότεροι εκ των παραπάνω λόγων 
αποκλεισμού των σημείων Α) και Β) του παρόντος άρθρου συντρέχουν στο 
πρόσωπο του τρίτου φορέα. 
Ε. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα 
όσον αφορά, τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: 
Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας: 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην προμήθεια 
αντίστοιχων των ζητούμενων ειδών. Η παραπάνω εμπειρία αποδεικνύεται με 
την προσήκουσα εκτέλεση αντίστοιχων προμηθειών όπως αποδεικνύεται, με 
βεβαιώσεις/πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από δημόσιους φορείς, ή με 
δηλώσεις από ιδιωτικούς φορείς, τα οποία καταθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, 
στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  
Άρθρο 10 - Προθεσμία, Τρόπος και Τόπος υποβολής προσφορών - 
Διάρκεια Ισχύος προσφορών 
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1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 24/2/2015 και ώρα 14.00 μ.μ. 
Γίνονται δεκτές οι προσφορές που είτε κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Α.Α. 
στη διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας, είτε αποστέλλονται στην Α.Α. με 
οποιοδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν με απόδειξη 
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε 
υποβληθείσα προσφορά δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο 
αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. Εφιστάται η προσοχή στους 
διαγωνιζόμενους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παράδοση των 
προσφορών τους στην Α.Α., δεδομένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει 
στην Α.Α.. Μετά από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία προσφορά 
γίνεται δεκτή και επιστρέφεται. 
2. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται  από επιστολή - αίτηση του 
διαγωνιζομένου για συμμετοχή στο διαγωνισμό υπογραφόμενη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού (αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο αυτού), η οποία 
αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, είναι εκτός του φακέλου και επ’ 
αυτής τίθεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 
από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της 
ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας. 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει 
την ακόλουθη ετικέτα: 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς:  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ). 
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλέφωνο, 
φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση 
ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) 
Αριθμ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  489/02-02-2015 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο “Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας”, MIS 383749. 
Ημερ. Λήξης Υποβολής Προσφορών:  24/2/2015 και ώρα 14.00 μ.μ. 
Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: 25/2/2015 και ώρα 11.00 π.μ. 
Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 
να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
3.   Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα ενός 
(1) μηνός από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές 
με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η Α.Α. μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
την παράταση ισχύος των προσφορών πριν τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο (1) 
ενός μηνός. Αν οι προσφέροντες αποδέχθηκαν την παράταση, πριν από τη 
λήξη της ισχύος τους, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η Α.Α. κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
συμφέρον της, οπότε οι προσφέροντες μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν 
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την προσφορά τους. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
προσφέροντες.. 
Άρθρο 11 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα προσφοράς 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά 
αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα 
πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική 
Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.  
2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο. Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει να περιέχει τρεις ξεχωριστούς και 
σφραγισμένους φακέλους.  

 Μέσα στον φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών» 
τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
στοιχεία και συγκεκριμένα, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
από το άρθρο 9 και 12 της παρούσας. 

 Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», 
ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 13 της 
παρούσας. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 
προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το 
άρθρο 14 της παρούσας. 
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας. Σε περίπτωση 
ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών. 
3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι 
κλεισμένος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι 
δυνατόν να αποσφραγισθεί και επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη 
αποσφράγισης. 
4. Οι σελίδες κάθε φακέλου είναι αριθμημένες κατά αύξουσα σειρά και είναι 
μονογραμμένες από τους διαγωνιζόμενους ή τον εκπρόσωπό τους. 
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει 
να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 
Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 της παρούσας, μονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
Επιτροπής. 
6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές 
ζητούνται από τα αρμόδια όργανα της Α.Α. είτε κατά την ενώπιων τους 
διαδικασία είτε μετά από έγγραφο της Α.Α. μετά την σχετική γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν παράσχουν τις 
σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος δυο ημερών αποκλείονται 
από την διαδικασία. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για 
τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
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7. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. 
Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. 
8. Ο προσφέρων με την παρέλευση άπρακτου του χρονικού διαστήματος για 
την άσκηση σχετικής διοικητικής προσφυγής κατά όρων της παρούσας 
Διακήρυξης ή την απόρριψή αυτής, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύναται με την 
προσφορά του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή 
εμμέσως τους όρους αυτής. 
Άρθρο 12 - Περιεχόμενα κυρίως φακέλου προσφοράς 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά όλα τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, αλλιώς η προσφορά 
θα απορρίπτεται. Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 
πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρόσφατα και σε καμία περίπτωση 
παλαιότερα των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών τα δικαιολογητικά πρέπει 
να υποβάλλονται για κάθε μέλος ξεχωριστά. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα εξής: 
Α. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 
στην οποία: 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού ήτοι: 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο “Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας”, MIS 
383749,   και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 25/2/2015. 
ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση (Α) (1) του άρθρου 9 της παρούσας, 
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις (Α) (2) α και β 
του άρθρου 9 της παρούσας καταστάσεις, 
− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της 
περίπτωσης (Α) (2) στ και ζ του άρθρου 9 της παρούσας, 
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις (Α) (2) γ, δ και 
ε του άρθρου 9 της παρούσας καταστάσεις (μόνο εφόσον πρόκειται για νομικά 
πρόσωπα), 
- λειτουργούν νόμιμα (μόνο εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό). 
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 18 της παρούσας και σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007.  
iv. Να δηλώνεται ότι α) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση γ) Τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και δ) πληρούν τις 
ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ΣΤ) του άρθρου 9 της παρούσας.  
Β. Υποβολή Παραστατικού Εκπροσώπησης.  
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης 
(εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
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υποψηφίου- για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού, καθώς και να παραστεί στην 
αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να 
υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί). 
Γ. Εάν ο προσφέρων είναι στην περίπτωση νομικού προσώπου 
(περιλαμβανομένων και των Συνεταιρισμών), πέραν των ανωτέρω οφείλει να 
προσκομίσει: 
- τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του διοικητικού οργάνου και 
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 
καταστατικού και μη λύσης της εταιρίας. 
Δ. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 
και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 επικαλείται τη δυνατότητα άλλων 
φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με τον προσφέροντα σχετικά με την 
εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που 
αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα, οφείλει, προκειμένου να αποδείξει 
αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω μέσα και αφετέρου ότι τα εν 
λόγω μέσα καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης 
διαγωνισμού, να προσκομίσει τα κάτωθι: 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής του τρίτου φορέα ή απόφαση του οργάνου ή του προσώπου που 
νόμιμα δεσμεύει αυτόν (σε περίπτωση που ο τρίτος φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο), η οποία αναφέρει:  
-τα μέσα που προτίθεται ο τρίτος φορέας να διαθέσει για την εκτέλεση της 
σύμβασης,  
-τη δέσμευση του τρίτου φορέα για τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθώς 
και για τον προϋπολογισμό αυτής, 
-ότι ο τρίτος φορέας δεν διατηρεί αξίωση κατά της ΑΑ για την παροχήαμοιβής ή 
την καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης., 
-ότι ο τρίτος φορέας θα προσκομίσει, στο στάδιο της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 
4 του ΠΔ 60/2007, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία που 
προβλέπονται και για το διαγωνιζόμενο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα 
δηλούμενα ως διαθέσιμα στη σύμβαση τεχνικά και οικονομικά μέσα είναι τα 
ζητούμενα από την παρούσα, σύμφωνα με την περίπτωση Ε) του άρθρου 9 της 
παρούσας, 
-ότι δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις και περιορισμούς του άρθρου 9 της παρούσας. 

 Σε περίπτωση που ο τρίτος φορέας είναι νομικό πρόσωπο κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία (όπως ενδεικτικά, δημοσιευμένα καταστατικά ή άλλα 
έγγραφα νομίμως επικυρωμένα) από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα 
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που νόμιμα δεσμεύουν τον τρίτο φορέα, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η 
παραπάνω απόφαση αυτού. 
Ε. Ειδική δήλωση απορρήτου 
Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 8α αυτού, κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει σε Υπεύθυνη 
Δήλωσή του της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, 
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, να δηλώσει : 
α) αν κάποια και ποια στοιχεία της προσφοράς του θεωρεί ότι συνιστούν 
τεχνολογικά και εμπορικά απόρρητα της επιχειρήσεώς του, 
β) ότι θα σεβασθεί απολύτως το απόρρητο των στοιχείων που θα υποβάλουν οι 
άλλοι διαγωνιζόμενοι. 
ΣΤ. Δήλωση χώρας καταγωγής  
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δηλώνουν στην προσφορά τους τη χώρα 
καταγωγής των τελικών προϊόντων που προσφέρουν σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007 με την 
κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  
Ζ. Δήλωση περί μη απασχόλησης / εκμετάλλευσης ανηλίκων  
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει επίσης να υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι η επιχείρησή του καθώς 
και οι προμηθευτές του δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών, κατά παράβαση των υπ’ αριθ. 138 και 182 Διεθνών Συμβάσεων 
Εργασίας. 
Η. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα 
τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα 
μέλη που συμμετέχουν στην ένωση.  
Άρθρο 13 - Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς χωριστό σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 της παρούσας, την οποία θα έχουν συντάξει 
με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα 
Α της παρούσας, οι οποίες αποτελούν τους απαράβατους όρους που πρέπει να 
πληρούν επί ποινή αποκλεισμού οι τεχνικές προσφορές. 
2. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα 
εξής στοιχεία: 

 Αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, στον οποίο καταγράφονται όλα τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία.  

 Κάθε σελίδα της προσφοράς είναι αριθμημένη κατά αύξουσα σειρά και 
μονογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. Το 
περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς πρέπει να μην υπολείπεται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Α της παρούσας και οι οποίες αποτελούν και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της προσφοράς. 

 Όλα τα στοιχεία να γράφονται στην ελληνική γλώσσα ή να είναι 
μεταφρασμένα στην ελληνική.  
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 της παρούσας. 
4. Η αναγραφή τιμής στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού του Υποψηφίου. 
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Άρθρο 14 - Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 
1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν στο κυρίως φάκελο της 
προσφοράς χωριστό σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 της παρούσας, την οποία θα έχουν 
συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.  
2. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

 Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον 
διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.  

 Το έντυπο ανάλυσης οικονομικής προσφοράς της παρούσας 
συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισμού, σε ό,τι αφορά τη συνολική 
προσφερόμενη τιμή με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας. Με την προσφορά η τιμή 
δίνεται συνολικά για όλα τα υπό προμήθεια είδη για τα οποία καταθέτουν 
προσφορά οι συμμετέχοντες και αναλυτικά δίνονται οι τιμές ανά μονάδα 
μέτρησης (τεμάχιο) ανά είδος. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους 
οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν Πίνακα 
Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.  

 Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ, με συμπληρωμένο 
υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 

 Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο 
απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον 
αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού 
του άρθρου 6 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε 
περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά 
στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει 
αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 
6. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολικά 
προσφορά για τα ζητούμενα με την παρούσα Διακήρυξη, όπως αυτά 
περιγράφονται στο Παράρτημα Α, εφόσον καλύπτονται οι Τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι της Διακήρυξης. 
Άρθρο 15 - Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – 
Επιλογή χαμηλότερης τιμής  
1. Η αποσφράγιση, αξιολόγηση, βαθμολόγηση των προσφορών, καθώς και η 
ανάδειξη της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή γίνεται σύμφωνα με τις 
επόμενες παραγράφους από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί με 
απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ. 
2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς 
και φακέλου τεχνικής προσφοράς - Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας 
υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών χωρίζεται στις ακόλουθες τρεις 
φάσεις: 
1η Φάση: Αξιολόγηση υποφακέλου Α και υποφακέλου Β  
Σε δημόσια συνεδρίαση στις 25/2/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., 
στην οποία μπορούν να παραβρεθούν οι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, η 
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Επιτροπή του Διαγωνισμού παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 
μόνο τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ 
απορρίπτει και επιστρέφει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες 
προσφορές. Μετά την παραλαβή των φακέλων, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους 
εξωτερικούς φακέλους των προσφορών και απορρίπτει τυχόν προσφορές που 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας Προκήρυξης. 
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει και μονογράφει το περιεχόμενο του 
Υποφακέλου Α και του Υποφακέλου Β. Σε επόμενες συνεδριάσεις η Επιτροπή 
ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές, με 
βάση τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας Προκήρυξης. Μετά από το 
τέλος του ελέγχου και της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή κοινοποιεί στο 
αποφασίζον όργανο πρακτικό, το οποίο εγκρίνεται ή απορρίπτεται 
αιτιολογημένα. Η σχετική απόφαση και το πρακτικό κοινοποιούνται στους 
συμμετέχοντες. Για τις προσφορές που απορρίπτονται κατά τη φάση αυτή, 
συντάσσεται διαβιβαστικό και επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους χωρίς να 
αποσφραγιστεί ο υποφάκελος Γ. 
2η Φάση: Αξιολόγηση υποφακέλου Γ  
Κατόπιν προηγούμενης τουλάχιστον σαρανταοκτάωρης ειδοποιήσεως των 
ενδιαφερομένων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία, η 
Επιτροπή του Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει, μονογράφει 
και σφραγίζει το περιεχόμενο του Υποφακέλου Γ. Η Επιτροπή ελέγχει τις 
οικονομικές προσφορές και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Εφόσον χρειαστεί, η 
αξιολόγηση συνεχίζεται σε επόμενη συνεδρία. Ακολούθως, η Επιτροπή 
κοινοποιεί στο αποφασίζον όργανο το πρακτικό, το οποίο εγκρίνεται ή 
απορρίπτεται αιτιολογημένα. Η σχετική απόφαση και το πρακτικό 
κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες. 
3. Εάν κάποια προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το 
αντικείμενο της           σύμβασης, η Επιτροπή Διαγωνισμού υποχρεούται να 
ζητήσει γραπτώς διευκρινίσεις 
           για τη σύνθεση της προσφοράς σχετικά με: 

 τον οικονομικό χαρακτήρα των προς προμήθεια υλικών  

 τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο υποψήφιος για την προμήθεια των προϊόντων 

 την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας 

 την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον υποψήφιο. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των 
παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης 
που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης βάση του  ΠΔ 118/2007 αρθ.21 παρ 
β. 
Η Α.Α. σε όλες τις φάσεις εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε 
όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται 
υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
Άρθρο 16 - Διαδικασία Κατακύρωσης 
1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 15 της παρούσας και 
την ανάδειξη αυτού που υπέβαλε την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, στον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη 
ειδοποίηση, η οποία του παραδίδεται με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με 
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το Ν. 2672/1998 (Α’290), τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά:  
Εάν ο προσφέρων είναι Έλληνας Πολίτης οφείλει να  προσκομίσει: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίσηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 
και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  
2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 
Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή 
του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 
6. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει 
τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
Εάν ο προσφέρων είναι Αλλοδαπός Πολίτης οφείλει να προσκομίσει: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
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προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου, ή ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου 
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  
11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει 
τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο 
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 
πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
Εάν ο προσφέρων είναι Ημεδαπό Νομικό Πρόσωπο οφείλει να  προσκομίσει: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 
νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 
2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 
λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 
Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή 
του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης 
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
13. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης 
μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει 
τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός οφείλει να προσκομίσει: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 
και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 
2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 
λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί 
νόμιμα. 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
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ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
11. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 
του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό 
13. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
14. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
15. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει 
τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
Εάν ο προσφέρων είναι Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο  οφείλει να  
προσκομίσει: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
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εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και 
για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 
(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 
2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 
λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 
8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 
9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
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Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της 
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου, ή ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, και το ειδικό 
επάγγελμά του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου 
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 
12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
13. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο 
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 
πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία οφείλει να  προσκομίσει: 

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα 
τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ 
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
συνεταιρισμός). 
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2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του 
Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της Σύμβασης. 
3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της 
ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 
πράξη. 
4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, 
τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 
Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει 
και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη 
θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν 
να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά 
τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να 
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της 
Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 

 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα 
προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

 Για όσες επιχειρήσεις δεν φορολογούνται στην Ελλάδα απαιτείται 
να προσκομιστεί βεβαίωση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ή ένορκη 
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση των διαγωνιζομένων ότι δεν φορολογούνται 
στην Ελλάδα. 

2. Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Στην ειδοποίηση/πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται 
και η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση του φακέλου των 
ανωτέρω δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 15 παρ. 1 της 
παρούσας σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιείται με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία. 
Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να 
ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της προκήρυξης.  
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 1 του 
παρόντος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να αιτούνται 
σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται με 
μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Α.Α., με την επιφύλαξη της 
ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την 
προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 38 του ΠΔ 60/2007 και του 
άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007. 

Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή 
έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει 
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πρακτικό με το οποίο εισηγείται σχετικά στην Α.Α. την ανάθεση ή μη της 
σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την χαμηλότερη ανά τμήμα 
προσφορά.  
Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις 
μόνον όταν αυτές ζητούνται μετά από έγγραφο της Α.Α. μετά την σχετική 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που αυτός δεν 
παράσχει τις σχετικές διευκρινίσεις εντός χρονικού διαστήματος δύο ημερών 
αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα 
κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον προσφέροντα με την 
αμέσως επόμενη προσφορά με χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα). Από τις 
διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ή/και η Α.Α. δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες 
από τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, 
συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω προκειμένου να επαληθεύσουν τα 
δηλούμενα στοιχεία.  
Προϋπόθεση επιλογής του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση είναι, πέραν της υποβολής των παραπάνω προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών, η μη πλήρωση των λόγων αποκλεισμού της παρούσας, καθώς 
και η τήρηση των ελαχίστων επιπέδων της περίπτωσης ΣΤ) του άρθρου 9 της 
παρούσας.  
Η Επιτροπή του άρθρου 15 παρ. 1 της παρούσας μπορεί να προτείνει 
αιτιολογημένα την κατακύρωση προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007. 
Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της 
σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη προσφορά με χαμηλότερη τιμή ανά 
τμήμα. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει  ένα ή περισσότερα από 
τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω 
καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα 
ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του 
παρόντος, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις της παρούσας 
παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στο σημείο II του εδαφίου β) 
της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 σχετικά με την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των προσφερόντων. 
3. Απόφαση Κατακύρωσης – Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύναψη 
σύμβασης - Εγγυήσεις 
Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η Α.Α. 
εκδίδει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά 
στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η 
κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τα οριζόμενα 
παρακάτω.  
Μετά την κοινοποίηση της κατακύρωσης στους λοιπούς συμμετέχοντες και πριν 
την σχετική ανακοίνωση στον επιλεγέντα Ανάδοχο μεσολαβεί υποχρεωτικά 
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περίοδος αναμονής τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.  
Η Α.Α. ανακοινώνει εγγράφως το αποτέλεσμα κατακύρωσης του διαγωνισμού 
στον ανάδοχο και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, η 
οποία θα βασίζεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
Με την ανακοίνωση αυτή η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο 
του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση 
προμηθευτών, η Α.Α, πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλεί την ένωση να 
περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια 
συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, 
συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως 
ανωτέρω, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας, σύμφωνα με το σχετικό 
υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ. 
 
Άρθρο 17 - Ενστάσεις – Διοικητικές Προσφυγές 
Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της επιτροπής 
ενστάσεων 
1. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε 
αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική 
απόφαση επιτρέπεται ένσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
και το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007, υπό την προϋπόθεση, ως προαπαιτούμενο 
παραδεκτού, της υποβολής του αναλογούντος παραβόλου. 
2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής 
Ενστάσεων και κατατίθεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου ως εξής: 
α. Κατά της παρούσας Προκήρυξης μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευσή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
β. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν ή της νομιμότητας της 
διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 
του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 
προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. 
γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού ή των αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου. Η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία 



27 

 

των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του 
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από 
τους προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές. 
4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα πιο πάνω, 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ίσου με το 0,10% επί 
της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00€ ή μεγαλύτερο των 5.000,00€. Το 
παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό 
Εσόδου (ΚΑΕ) 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία», σύμφωνα με το άρθρο 35 του 
Ν.3377/2005. 
5. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ κατόπιν εισηγήσεως της 
Επιτροπής των Ενστάσεων. Η απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους. 

 
Άρθρο 18 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 
1. Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση θα αποσταλεί έγγραφη 
ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 
έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
2. Η Α.Α.διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
Διαγωνισμού για μέρος της προμήθειας, όχι όμως λιγότερο του 50%. 
3. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση της Α.Α. 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α. για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία 
επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, 
β. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων σε βάρος του πραγματικού 
ανταγωνισμού, 
γ. εάν έληξε η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν οι απαιτούμενες 
παρατάσεις από κανέναν από τους διαγωνιζόμενους. 
4. Ο Διαγωνισμός μπορεί, επίσης, να ματαιωθεί με απόφαση της Α.Α. ιδίως 
εάν: 
α. το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα ασύμφορο ή μη 
ικανοποιητικό, 
β. η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον. 
5. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν 
συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Α.Α. 
στιςπεριπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007. 
 
Άρθρο 19 - Υπογραφή Σύμβασης  
1. Ο επιλεγείς Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 
–προσκομίζοντας και τα ανωτέρω στην παρ. 3 του άρθρου 18 κατά περίπτωση 
προβλεπόμενα- το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο 
συμβατικός χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς 
Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο και από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 12 παρ. Δ) και 
16 παρ. 1 περ. γ) και δ) σημείο 6 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
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αλλαγή ή τροποποίηση, ο προμηθευτής προσκομίζει με την υπογραφή της 
σύμβασης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του 
καταστατικού, το νέο Δ.Σ., νέο νόμιμο εκπρόσωπο κ.α.). 
2. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντα Αναδόχου να 
συνάψει σύμβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται 
σχετικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 
118/2007. Επίσης μπορεί ν’ αποφασισθεί  η ανάθεση της σύμβασης στον 
επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο 
περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη 
λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της A.A., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 
3. Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί για διάστημα μέχρι τη λήξη του 
έργου την 30-4-2015 και θα προβλέπει παράδοση του εξοπλισμού εντός είκοσι 
(20) εργασίμων ημερών από της υπογραφής της Σύμβασης και εγγύηση καλής 
λειτουργίας μέχρι το τέλος της ισχύος της Σύμβασης εφόσον τηρηθεί ο χρόνος 
παράδοσης διαφορετικά ο χρόνος της εγγύησης και Σύμβασης θα παραταθεί 
αναλόγως.  
Άρθρο 20 - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της 
στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. 
2. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να 
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών. Είναι δυνατόν να εκδοθούν εγγυητικές 
επιστολές περισσότερες της μίας, οι οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το 
συνολικό ποσό της εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν όλες υπέρ 
όλων των μελών και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. Επίσης 
περιλαμβάνει τον όρο ότι «Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
μελών της ένωσης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον». 
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί με δαπάνη του 
προμηθευτή από αναγνωρισμένες τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και θα περιέχει όλα τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ. 118/2007. 
4. Εάν η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην 
ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα 
εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από 
επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει όρο ότι σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου 
υπερισχύει το ελληνικό. 
5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα 
στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Α.Α. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε 
μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και των 
λοιπών εφαρμοζόμενων διατάξεων, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν 
απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν 
έναντι της Α.Α. υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή 
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καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία 
του μέρους της ποσότητας που παραλαμβάνεται οριστικά σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της σύμβασης. 
Άρθρο 21 - Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας 
Οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον 
επιλεγέντα Ανάδοχο δε θα αφίστανται των όρων της Διακήρυξης και της 
απόφασης κατακύρωσης. 
Άρθρο 22 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού - Τρόπος Κοινοποίησης 
1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί είναι η Ελληνική. 
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Α.Α. προς τους 
διαγωνιζόμενους γίνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.  
Άρθρο 23 - Ισχύουσα Νομοθεσία 
Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Άρθρο 1 - Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
1. Τρεις (3) επιτραπέζιοι υπολογιστές με οθόνη 
 
Επεξεργαστής Core i5-4460 (ή καλύτερος ή καλύτερος της ίδιας οικογένειας), 
Ταχύτητα Επεξεργαστή>= 3.20GHz,  Cache>= 6MB, Μνήμη >= 8GB (μέγιστη 
>= 32GB), Τύπος Μνήμης Μνήμη δύο καναλιών DDR3, Σκληρός Δίσκος >= 
500GB Serial ATA, Οπτική μονάδα DVD+/-RW Drive με ταχύτητα ανάγνωσης 
DVD-R 16x και ταχύτητα ανάγνωσης CD-R 40x, Αυτόνομη κάρτα γραφικών 
(μνήμη >= 1GB), Οθόνη >=22" widescreen HD display, Ανάλυση Οθόνης >= 
1920 x 1080, Ενσύρματη Επικοινωνία >= 100/1000, Ενσύρματο Πληκτρολόγιο, 
Ενσύρματο ποντίκι 
 
2. Επτά (7) υπολογιστές τύπου server 
 
Rack mountable, (1+1) x redundant τροφοδοκτικα ισχύος >= 450Watt, 1 x 
Επεξεργαστής Intel Xeon E5-2403v2 ή καλύτερος, συχνότητα επεξεργαστή 
>=1.80Gz, Μνήμη >=32GB, DD3 1600, 3x Hot Pluggable SAS (500GB 7,2k 
έκαστος) HDD, με RAID 5 controller. To σύστημα να έχει τη δυνατότητα 
επέκτασης σε 16 δίσκους. Ethernet ταχύτητας >=100/1000, εγγύηση σε έτη >=3 
Next Business Day. 
Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν τον προσφερόμενο server (μητρική 
πλακέτα, σκληροί δίσκοι, οδηγοί DVD drive  κλπ.) θα προέρχονται από τον ίδιο 
κατασκευαστή και θα είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής 
του υπολογιστή. Το ίδιο ισχύει και για το  πληκτρολόγιο, την οθόνη και το 
mouse τα οποία αφενός θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική 
μονάδα και αφετέρου θα διαθέτουν το δικό τους αριθμό εξαρτήματος (part 
number). 
Να διαθέτει τεχνολογία πρόγνωσης βλαβών που να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα 

παρακάτω μέρη: 

 επεξεργαστές,  

 μνήμη  

 τροφοδοτικά (Power Supply) 

 fans 
 

Δυνατότητα για διασύνδεση του λογισμικού διαχείρισης του server με τα 
παρακάτω συστήματα διαχείρισης: 
HP Operations Manager, HP Systems Insight Manager, Microsoft SCCM, 

Microsoft SCOM, IBM Tivoli, Fujitsu ManageNow solutions, CA Unicenter, CA 

Spectrum, BMC Patrol, Nagios 

Να προσφέρεται η δυνατότητα πρόβλεψης σφαλμάτων και αυτόματης 
αναδιαμόρφωσης και επαναφοράς του συστήματος. 
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Σε περίπτωση βλαβών είναι υποχρεωτικό να παρέχεται η δυνατότητα 
αυτόματης ενημέρωσης του υπευθύνου μηχανογράφησης είτε με email είτε με 
SMS.. 
Να προσφέρεται η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης,   
απομακρυσμένης κονσόλας και μέσων. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να 
υλοποιείται σε επίπεδο υλικού (hardware) με ταυτόχρονη χρήση λογισμικού της 
ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας του server 
 

Δυνατότητα εξελιγμένου απομακρυσμένου ελέγχου (τηλεχειρισμού) και 

διαχείρισης για: 

 Υποστήριξη IPMI 

 Πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο ακόμα και πριν το σύστημα να φορτώσει το 

λειτουργικό 

 Απομακρυσμένο έλεγχο της τροφοδοσίας με δυνατότητα power off/on 

 Δυνατότητα ψυχρής επανεκκίνησης αν το σύστημα δεν αποκρίνεται 

 Παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας εκκίνησης 

 Remote boot μέσω δικτύου και δυνατότητα εγκατάστασης του λειτουργικού 

μέσω δικτύου 

 Υποστήριξη απομακρυσμένων μέσων (remote media) για την εγκατάσταση 

λειτουργικού ή τις εργασίες συντήρησης. 

 Πρόσβαση στην console του λειτουργικού συστήματος με γραφικό 

περιβάλλον 

 
 Ενδεικτικό Μοντέλο Dell PowerEdge T620 
 Όπου τυχόν αφέρονται μοντέλα, είναι ενδεικτικά και ο κάθε προμηθευτής 
μπορεί να προσφέρει αντίστοιχα είδη με ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. Για 
περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις παρακαλώ απευθυνθείτε στον κ. 
Κώστα Γκιόκα στο τηλέφωνο 2107721142 και email kgiokas@biomed.ntua.gr  

 
 
Άρθρο 2 - Λοιπές Πληροφορίες  
Χρόνος Παράδοσης: 20 εργάσιμες ημέρες μετά την υπογραφή Σύμβασης 
Προμήθειας  Εξοπλισμού 
Τόπος Παράδοσης:  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων 
Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 73, Κτήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, 
Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 1ος όροφος, γραφείο 110 
Τρόπος Παράδοσης: με αποστολή από την προμηθεύτρια εταιρία 
Χρόνος Παραλαβής: εντός του ωραρίου 9.00-15.00 κατόπιν 
προηγούμενης συνενόησης 
 
 
 
 

mailto:kgiokas@biomed.ntua.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
1. ΥΠΟΔΕIΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤIΚΗΣ ΕΠIΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Οvoμασία Τράπεζας............................................ 
Κατάστημα.................................................... 
Δ/νση οδός αρ. ΤΚ             FAX Ημερoμηvία έκδoσης............ 
                   ΕΥΡΩ................ 
Πρoς  
… 
… 
 … 
 
ΕΓΓΥΗΤIΚΗ ΕΠIΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ.…..........ΕΥΡΩ…............... 
 
'Εχoυμε τηv τιμή vα σας γνωρίσουμε  ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης 
εγγυητικής επιστολής  αvέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι  τoυ 
δικαιώματος  της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι τoυ πoσoύ τωv  
EYΡΩ..........……...(και ολογράφως).......... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας …..………..   Δ/νση 
…………………........για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό  
…… σύμβασης,  που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ………… 
………………………..(αρ.διακ/ξης …/…..) προς κάλυψη  αναγκών του 
………………και το οποίο καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 
ΕΥΡΩ αυτής. 
Τo παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά  ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρος  μας αντίρρηση ή ένσταση  και χωρίς vα 
ερευνηθεί το βάσιμο  ή μη της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στo εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Η παρούσα  εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της σ’ εμάς οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 
καμιά ισχύ. 
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας  επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων πoυ έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών  για τηv Τράπεζά μας. 
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 2. ΥΠΟΔΕIΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤIΚΗΣ ΕΠIΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Οvoμασία Τράπεζας............................................ 
Κατάστημα.................................................... 
Δ/νση οδός αρ. ΤΚ             FAX Ημερoμηvία έκδoσης............ 
                                                                                 ΕΥΡΩ................ 
Πρoς  
… 
 
ΕΓΓΥΗΤIΚΗ ΕΠIΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ.…..........ΕΥΡΩ…............... 
 
'Εχoυμε τηv τιμή vα σας γvωρίσoυμε ότι εγγυώμεθα δια της παρoύσης 
εγγυητικής επιστoλής αvέκκλητα και αvεπιφύλακτα, παραιτoύμεvoι τoυ 
δικαιώματoς της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι τoυ πoσoύ τωv  
EYΡΩ..........(και ολογράφως) .............. υπέρ της εταιρείας …..………..   Δ/νση 
…………………........... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας για 
την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπάυτής ειδών της με αρ. σύμβασης 
……….. που υπέγραψε μαζίς σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια 
………………… (αρ…..διακήρυξης ………) προς κάλυψη αναγκών του 
,………….και το οποίο ποσό καλύπτει το 2% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 
εκ …………….. ΕΥΡΩ  
Τo παραπάvω πoσό τηρoύμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί oλικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρoς μας αvτίρρηση ή έvσταση και χωρίς vα ερευvηθεί 
τo βάσιμo ή μη της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδoπoίηση σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυήσης τo πoσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στo εκάστoτε ισχύov τέλoς χαρτoσήμoυ. 
Η παρoύσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της σ’εμάς οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 
καμιά ισχύ. 
Βεβαιoύται υπεύθυvα ότι τo πoσό τωv εγγυητικώv μας επιστoλώv πoυ έχoυv 
δoθεί στo Δημόσιo και τα ΝΠΔΔ, συvυπoλoγίζovτας και τo πoσό της παρoύσης, 
δεv υπερβαίvει τo όριo τωv εγγυήσεωv πoυ έχει καθoρισθεί από τo Υπoυργείo 
Οικovoμικώv για τηv Τράπεζά μας. 
 
 
 
 
 
 


