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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090162593 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1019.E00703.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πατησίων 42 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10682 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 210 772 4024 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) episey@central.ntua.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, 

θέματα δικαιολογητικών κλπ: 
Τμ.Προμηθειών Ιωάννης Ξανθούλης τηλ.; 
210772 4024, e-mail: 
ioannis.xanthoulis@iccs.gr 

 

Για τεχνικά θέματα, θέματα τεχνικών 
προδιαγραφών κλπ: Ιωάννης Κουρής, τηλ.: 
210 772 2382 και στο e-mail: 
ikouris@biomed.ntua.gr  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.iccs.gr/  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων 
Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).  

Ειδικότερα το ΕΠΙΣΕΥ αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, 
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και το ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.  

https://www.iccs.gr/
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Το ΕΠΙΣΕΥ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 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   

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(ΕΠΙΣΕΥ), αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην 
έρευνα, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, τη ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ.Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, το οποίο ισχύει τροποποιηθέν 
από το ΠΔ 13/1998. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν τροποποιηθεί περαιτέρω 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) 
καθώς κι από το Ν. 4310/2014, ως ισχύει σήμερα. Το πλαίσιο λειτουργίας του δε διέπεται 
επιπροσθέτως και από τον Ν.4485/2017.Βάσει του άρθρου 1§1 του ιδρυτικού διατάγματος, το 
Ινστιτούτο ανήκει οργανικά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνδέεται με το Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ιδρύματος αυτού. Το ΕΠΙΣΕΥ λειτουργεί 
στο πλαίσιο ρητής και πραγματικής διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 
1§2του ΠΔ 271/1989.Στο αυτό πνεύμα, κινείται και η διάταξη του άρθρου Άρθρο 11§1α του Ν. 
3585/2008, σύμφωνα με την οποία, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κι έχουν ως αντικείμενο την έρευνα σε μια καθορισμένη περιοχή της 
επιστήμης ή της τεχνολογίας.Τα Ε.Π.Ι. λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων Τμημάτων του 
ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και μπορούν να συνεργάζονται και με φορείς του δημόσιου ή του 
ιδιωτικού τομέα και  

με επιστημονικές ενώσεις και συλλόγους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού ΠΔ σκοπός του Ινστιτούτου είναι: 

1α. Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας. 

β. Η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Ελλάδα. 

γ. Η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την στήριξη της ελληνικής ηλεκτρονικής 
βιομηχανίας, η  

ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η αυτοματοποίηση της βιομηχανίας παραγωγής στην Ελλάδα. 

δ. Υποστηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές που διεξάγονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  

Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου καθώς επίσης και γενικότερα τους σκοπούς του 
ίδιου  

Τμήματος. 

2. Τομείς (επιστημονικές περιοχές) δραστηριότητες του ινστιτούτου είναι κυρίως οι εξής: 

α. Συστήματα ανθρώπου μηχανής 

β. Τηλεπικοινωνίες 

γ. Βιομηχανική αυτοματοποίηση 

δ. Υβριδικά και ολοκληρωμένα κυκλώματα 

ε. Λογικό εφαρμογών και συστήματα διοίκησης 

στ. Υλικό και υπολογιστικά συστήματα. 

3. Για την επίτευξη του σκοπού του το ινστιτούτο: 
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α. Εκπονεί και διεξάγει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται στην περιοχή 
των  

επιστημονικών ενδιαφερόντων του ινστιτούτου. 

β. Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και αναπτυξιακές  

δραστηριότητές του. 

γ. Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού ή 
του  

εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα. 

δ. Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του. 

ε. Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και 

στ. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του. 

Στο αυτό πνεύμα περί του σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας, κινούνται και οι διατάξεις του άρθρου 
11§1β-δ του Ν. 3585/2008, ως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες “β) Η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί στην 
ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τα Τμήματα των 
Πανεπιστημίων και τους Τομείς τους, όπως επίσης από τα Εργαστήρια και τις Κλινικές. Ειδικότερα, η 
ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων κυρίως 
διεπιστημονικού, διατμηματικού ή διαπανεπιστημιακού χαρακτήρα, περιφερειακής ή εθνικής 
εμβέλειας, ή σε περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες ή στην 
ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που απαιτούν υποδομές μεγάλης κλίμακας.  

Σε κάθε περίπτωση, η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. αποσκοπεί και στην ερευνητική υποστήριξη του 
επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου, ιδίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με διασφάλιση 
αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας. 

γ) Η ίδρυση ενός Ε.Π.Ι. εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό έρευνας του οικείου 
Πανεπιστημίου ή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων. 

δ) Στα Ε.Π.Ι. μπορεί να εκπονείται μέρος ή και το σύνολο της διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών  

φοιτητών και της διδακτορικής διατριβής υποψήφιων διδακτόρων. Στις περιπτώσεις αυτές, η Γ.Σ.Ε.Σ. 
του οικείου Τμήματος ή οι Γ.Σ.Ε.Σ. των συνεργαζόμενων με το Ε.Π.Ι. Τμημάτων δύνανται να 
αποφασίσουν τη συμμετοχή ενός (1) ερευνητή, που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, στις 
οικείες τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές και στις αντίστοιχες επταμελείς εξεταστικές επιτροπές. “ 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το είναι οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου του ν. 4412/2016, του 
άρθρου 66 του Ν. 4485/2017, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Αθηνών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην 
διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής www.iccs.gr στη στήλη: Νέα / Προκηρύξεις. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ)        Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

δ)     Περαιτέρω πληροφορίες για την διαδικασία και σχετικά θέματα είναι διαθέσιμες από το Τμήμα 
Προμηθειών του ΕΠΙΣΕΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στo τηλ. 210 772 4024 και στo email: 
ioannis.xanthoulis@iccs.gr και πληροφορίες σχετικές με τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ. 210 772 
2382 και στο e-mail: ikouris@biomed.ntua.gr . 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.iccs.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των άρθρων 27 και 36 του ν. 4412/2016.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ερευνητικό Πρόγραμμα: Horizon 2020 Framework 
Programme, Health, demographic change and wellbeing, Trusted digital solutions and Cybersecurity in 
Health and Care, με ID:H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 και Grant Agreement Number: 857172 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «SMART BEAR», κωδικό ερευνητικού προγράμματος ΕΠΙΣΕΥ: 
63/109100 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Διονύσιο Δημήτριο Κουτσούρη. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63/109100 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα, με αρ. πρωτ.: 23119/31-12-2021. 

Το ποσό της δαπάνης για την εν λόγω σύμβαση, όσον αφορά το ΕΠΙΣΕΥ, εντάσσεται στη κατηγορία 
του προϋπολογισμού “14.03 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”, για το έτος 2022. 

Επιπλέον συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες και  η κατανομή της χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως 
εξής ανά συμμετέχουσα χώρα: 

 

Α/Α Χώρα Φορέας Χρηματικό ποσό (καθαρή 
αξία,€), άνευ ΦΠΑ 

1 Ισπανία IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL, 
B87324844, C/ Zurbaran 28 – 28010 Madrid 

 1.215.000,00 €  

 

2 Γαλλία ASSOCIATION CATEL RESEAU,  Immeuble 
IRUS - PIBS - CP 04 - 56038 VANNES Cedex 

 1.215.000,00 €  

 

3 Ιταλία Università degli Studi di Milano 

Dipartimento di Informatica “Giovanni degli 
Antoni”, Via G. Celoria, 18, 20133, 

Milano, Italy 

 1.000.000,00 €  

 

 

4 Ελλάδα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών, Πατησίων 42 

Αθήνα, 10682 

 

 

 1.167.000,00 €  

 

5 Ρουμανία Fundatia „Ana Aslan International” 

P-ta Mihail Kogalniceanu, nr.1, ap.17, Sector 
5; 050064 Bucuresti, Romania 

 1.215.000,00 €  
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 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.812.000,00 € 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (όπως αυτός ορίζεται και 
περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα) που θα χρησιμοποιηθεί στις πιλοτικές μελέτες του ερευνητικού 
έργου SMART BEAR με έμφαση στις τεχνολογίες έξυπνων κατοικιών και περιβάλλοντα 
υποβοηθούμενης διαβίωσης, που παρέχουν φροντίδα για τους ηλικιωμένους, με βάση την τεχνολογία, 
η οποία θα αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα. Οι πιο διαδεδομένες προκλήσεις υγείας που οδηγούν σε 
σωματικές βλάβες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητά 
τους να έχουν μια υγιή και ανεξάρτητη διαβίωση είναι: η απώλεια ακοής, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, 
οι γνωστικές διαταραχές, τα ζητήματα ψυχικής υγείας, η αδυναμία και οι διαταραχές ισορροπίας. 
Μαζί με αυτές τις παθήσεις, το έργο θα ασχοληθεί με την παρακολούθηση των πολιτών με COVID-19, 
στο πλαίσιο των γενικών στόχων του έργου. Προκειμένου να δημιουργηθεί αντίκτυπος και πλήρης 
συνέργεια με τα άλλα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας της ΕΕ, συσκευές και υπηρεσίες από 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα θα ενσωματωθούν στο έργο για την παρακολούθηση των εν 
λόγω συννοσηροτήτων.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο SMART BEAR είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται στον ηλικιωμένο 
πληθυσμό και στοχεύει στην εφαρμογή βοηθητικών έξυπνων ιατρικών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών (π.χ. κινητό τηλέφωνο, ρολόι, οξύμετρο κ.α.) στην καθημερινότητα 5000 ατόμων, 6 
Ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία & Πορτογαλία), για τη βελτίωση του 
επιπέδου υγείας και την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των συμμετεχόντων σε αυτό. 

Σκοπός του είναι η συνεχής συλλογή δεδομένων υγείας από την καθημερινή ζωή ανθρώπων της 
τρίτης ηλικίας. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, θα αναλύονται και θα οδηγήσουν στην παροχή 
προσωποποιημένων παρεμβάσεων μέσω έξυπνης συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Μέσω της 
πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες καθημερινής παρακολούθησης και ενίσχυση της 
υγείας τους καθώς και ανεύρεση τυχόν συμπτωμάτων Covid 19. Αποβλέποντας τελικά στην ενίσχυση 
της ανεξαρτησίας, την βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και την εν γένει ευημερία των ηλικιωμένων 
πολιτών. 

Η πρόσκληση στο έργο αφορά τον ενεργό και υγιούς γήρανσης πληθυσμό της Ευρώπης με προκλήσεις 
υγείας όπως: καρδιαγγειακά νοσήματα, γνωστική δυσλειτουργία, απώλεια ακοής, αστάθεια, ψυχικές 
διαταραχές και σύνδρομο ευθραυστότητας, με σκοπό την συλλογή και ανάλυση δεδομένων που 
απαιτούνται, για να τους προσφερθούν από την πλατφόρμα εξατομικευμένες παρεμβάσεις που 
προωθούν την υγιή διαβίωση. 

 

Αντίκτυπο 

Το SMART BEAR θα παραδώσει μια λύση που προσφέρει: 

Συνεχή και αντικειμενική παρακολούθηση και παρεμβάσεις εξατομικευμένης ιατρικής για τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης ασθενειών και συναφών κινδύνων 

Μετρήσιμες βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και στην ικανότητά τους να ζουν 
ανεξάρτητα. 

Η συμμετοχή ηλικιωμένων στο έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

Διερευνητική εξέταση και αξιολόγηση καταλληλότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα με σύντομο 
ερωτηματολόγιο. 
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Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση με πλήρη φυσική και κλινική εξέταση ανάλογα με τις 
συννοσηρότητες. Στο τέλος αυτής της φάσης, θα αποφασιστεί ποιες συσκευές θα δοθούν και αν θα 
χρειαστεί να συμμετέχει και άλλο πρόσωπο στο πρόγραμμα (φροντιστής, σύντροφος). Το πρόγραμμα 
θα χορηγήσει Δωρεάν έξυπνες συσκευές υγείας, ανάλογα με την κλινική εικόνα των συμμετεχόντων. 

Χρήση και Επικύρωση Πλατφόρμας. Η χρήση της πλατφόρμας μέσω των κινητών συσκευών θα 
διευκολύνει τον έλεγχο της υγείας των συμμετεχόντων καθημερινά, αλλά θα συμβάλλει ταυτόχρονα 
και στη βελτιστοποίηση των παροχών ιατρικών υπηρεσιών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των εισαγόμενων πληροφοριών του 
χρήστη, ώστε να διατηρείται η ασφάλεια της ιδιωτικότητας του σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό 
προστασίας δεδομένων (GDPR). 

Η συμμετοχή είναι εντελώς εθελοντική και δεν παρέχει οικονομική αποζημίωση. 

Δεν υφίστανται κίνδυνοι κατά τη συμμετοχή ηλικιωμένων στο πρόγραμμα. Ο κάθε συμμετέχων θα 
έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συμμετοχή του, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια του έργου 
SMART BEAR. 

Η πλατφόρμα SMART BEAR θα δοκιμαστεί και θα επικυρωθεί μέσω 5 πιλότων, σε Γαλλία, Ελλάδα, 
Ιταλία-Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία & Πορτογαλία και θα συμμετέχουν συνολικά 5000 ηλικιωμένα 
άτομα. 

Οι συνεργάτες του έργου SMART BEAR είναι οι ακόλουθοι: 

1 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

2 ATOS SPAIN SA 

3 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V. 

4 IBM ISRAEL – SCIENCE AND TECHNOLOGY LTD 

5 AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. 

6 PERIFEREIA PELOPONNISOU 

7 MUNICIPALITY OF PALAIO FALIRO 

8 COMUNITA SOCIALE CREMASCA ASC 

9 FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE 

10 ASSOCIATION CATEL CLUB DES ACTEURS DE LA TELEMEDECINE 

11 IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD S.L 

12 FUNDATIA ANA ASLAN INTERNATIONAL 

13 FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS 

14 ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON 

15 PANEPISTIMIO IOANNINON 

16 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 

17 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

18 CITY UNIVERSITY OF LONDON 

19 INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 

20 SPHYNX TECHNOLOGY SOLUTIONS AG 

21 STREAM VISION 

22 IT SUPPORT SOLUTIONS SRL 
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23 INNOVATEC SENSORIZACION Y COMUNICACION, S.L. 

24 ATHENS TECHNOLOGY CENTER ANONYMI BIOMICHANIKI EMPORIKI KAI TECHNIKI     
ETAIREIA EFARMOGON YPSILIS TECHNOLOGIAS 

25 BIRD & BIRD 

26 UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS-ASSOCIACAO 

27 SECRETARIA REGIONAL DA SAUDE 

 

 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) και συμπληρωματικού (CPV) αναφερόμενα ως ακολούθως συνοπτικά: 
Τμήμα 1 - Hearing Aids: 32342200-4 Ακουστικά αυτιών, 

Τμήμα 2 - Smartphones 1  και Τμήμα 3 - Smartphones 2: 32552100-8 τηλεφωνικές συσκευές, 
Τμήμα 4 - Smart Blood Pressure: 33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης, 

Τμήμα 5 - Smart-scale: 38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα,  

Τμήμα 6 - Smart-thermometer: 38412000-6 Θερμόμετρα,  

Τμήμα 7 - Smart Oximeter: 33124100-6  Συσκευές διαγνωστικής,  

Τμήμα 8 - Smart watch: 18522000-4 Ρολόγια χειρός,  

Τμήμα 9 - Smart home devices: Κεντρική μονάδα  32423000-4, Λαμπτήρας  31532300-7, 
Ασύρματος αισθητήρας κίνησης/φωτός 35125100-7, Ασύρματος αισθητήρας 
θερμοκρασίας/υγρασίας 35125100-7, Integration hub kit 30212000-8, Zigbee USB dongle 32344210-
1, Κάρτα μνήμης Micro-SD 30233180-6, Πολύμπριζο 31600000-2, Καλώδιο Ethernet  31224400-6. 

 

Κωδικός CPV Περιγραφή 

32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 

18522000-4 Ρολόγια χειρός 

33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 

38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 

38412000-6 Θερμόμετρα 

33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 

33185000-0 Ακουστικά αυτιών 

32423000-4 Κεντρική μονάδα 

31532300-7 Λαμπτήρας  

35125100-7 Ασύρματος αισθητήρας κίνησης/φωτός 

35125100-7 Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας/υγρασίας 
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30212000-8 Integration hub kit 

32344210-1 Zigbee USB dongle 

30233180-6 Κάρτα μνήμης Micro-SD 

31600000-2 Πολύμπριζο  

31224400-6 Καλώδιο Ethernet 

 
 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

Τμήμα Περιγραφή Είδους Εκτιμώμενη Μέγιστη Αξία  (Euro) 

1 Hearing Aids  €          910.000,00 

2 Smartphones 1  €          580.000,00 

3 Smartphones 2  €          880.000,00 

4 Smart Blood Pressure  €          320.000,00 

5 Smart-scale  €          330.000,00 

6 Smart-Thermometer  €          400.000,00 

7 Smart-Oximeter  €          550.000,00 

8 Smartwatch  €      1.212.000,00 

9 Smarthome devices  €          630.000,00 

 Γενικό Σύνολο Εκτιμώμενης Μέγιστης Αξίας                    €    5.812.000,00 

 

 

Και αναλυτικά οι ζητούμενες ποσότητες ανά συμμετέχουσα χώρα, περιγράφονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

 

 

α/α Τμήμα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Ελλάδα Ρουμανία  

Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Συνολική Ποσότητα 

1 Hearing Aids 400 400 360 400 400 1960 

2 Smartphone 1 200 200 180 200 200 980 
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3 Smartphone 2 800 800 720 800 800 3920 

4 Smart Blood Pressure 570 640 400 725 780 3115 

5 Smart-scale 570 790 800 735 920 3815 

6 Smart-thermometer 1000 1000 900 1000 1000 4900 

7 Smart Oximeter 1000 1000 900 1000 1000 4900 

8 Smart watch 1000 1000 900 1000 1000 4900 

9 Smart home devices 80 390 230 370 265 1335  
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Τα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρώτης χρήσης, έτους πρόσφατης κατασκευής, 
αναγνωρισμένου οίκου, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα.  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο αυτών και για τις 
απαιτούμενες ποσότητες των ειδών ανά τμήμα, όπως ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη. Οι 
οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ανά τμήμα, 
καθώς και τον συνολικό προϋπολογισμό, όπως αυτός ορίζεται στο κείμενο της διακήρυξης. Η 
προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα τμήματα θα πρέπει να περιλαμβάνει 
διακριτές προσφορές για κάθε ένα τμήμα, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά και η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να επιλέξει τμήμα της συνολικής προσφοράς, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως η πλέον 
συμφέρουσα προσφορά βάσει των ζητούμενων κριτηρίων ποιότητας- τιμής. 

Από κάθε τμήμα ένα δείγμα (πιο συγκεκριμένα από ένα τεμάχιο για τα τμήματα 1 έως 8 και από ένα 
σετ για τo τμήμα 9), θα πρέπει να σταλεί στην Αναθέτουσα Αρχή για την διενέργεια των απαραίτητων 
ελέγχων, μετρήσεων και αξιολογήσεων, ενώ θα πρέπει να παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη για την 
ενσωμάτωση του κάθε τμήματος με τις εφαρμογές που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.812.000,00 € άνευ ΦΠΑ .  

Ως διάρκεια εκάστης σύμβασης ορίζεται ο χρόνος έως την οριστική παραλαβή του συνόλου των 
ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιηθείς ισχύει 

 του ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων 
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 
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 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258) "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει, 

 του Ν. 4485/2017 (Α-114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιηθείς ισχύει 

  του Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των 
Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 
37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 
66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 
85 επ. 
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 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 του Κανονισμό ΕΕ 2013/1291 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος - πλαισίου «Ορίζων 2020» για την Έρευνα και 
την Καινοτομία (2014 - 2020) και την κατάργηση της αριθμ. 1982/2006/ΕΚ απόφασης  

 του ΠΔ 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 άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 "Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές", υπό τον 
τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο τροποποίησε τα ως άνω ΠΔ 

  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 οποίο τροποποίησε την ως άνω διάταξη. 

Καθώς και από τα έγγραφα: 

 Το με ΑΔΑΜ 22REQ011172198 αναρτημένο πρωτογενές αίτημα. 

 Το με AΔΑΜ 22REQ011172297 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα.  

 Την με Αρ. πρωτ.: 23119/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του έργου με 
κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 63109100 του οικονομικού έτους 2022. 

 Την από 05/08/2022 απόφαση του Δ.Σ του ΕΠΙΣΕΥ (ΘΕΜΑ, 4.1), για την έγκριση διενέργειας 
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων. 
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 Την  από 05/08/2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ (θεμα, 4.1), περί συγκρότησης, της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής καθώς και 
της Επιτροπής  Ενστάσεων. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/10/2022 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22.9.2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύθηκε την 27.9.2022  με αριθμό 
2022/S 186-526113. 

 

 

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  
169332 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 :  

 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):   https://www.iccs.gr/ στη διαδρομή: Νέα ► Διαγωνισμοί.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο  βαρύνει τον Ανάδοχο (Ν.4412/2016 άρθρο 379 
παρ. 10 και 12, Ν.3548/2007 άρθρο 4 και Ν. 3801/2009 άρθρο 46).  Σε περίπτωση ύπαρξης 
περισσοτέρων του ενός Αναδόχου, ο επιμερισμός της δαπάνης γίνεται με βάση την εκτιμώμενη αξία 
κάθε τμήματος (ως ποσοστό επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης). Σε περίπτωση μη 
σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει τη σχετική 
δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα τμήματα τα οποία κρίθηκαν άγονα. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης όπως έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με αρ. 526113-2022 και 2022/S 186-526113 . 

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

 

● Παράρτημα Ι  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

●                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

●                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

●                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ 

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 

«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και στην αγγλική γλώσσα, 
συνολικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική.  

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων 
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 
απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους 
ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και 
εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να 
είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
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αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και όχι δεσμευτικά, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 
IV της παρούσας Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών.   

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 
ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, 
θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού αξίας 2% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία θα κατατεθεί 
προσφορά.  

Ειδικότερα η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα και τα ποσά για την εγγύηση 
συμμετοχής διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

ΤΜΗΜΑ 1: «Hearing Aids», εκτιμώμενης αξίας 910.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ύψος εγγύησης συμμετοχής 
18.200,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 2: «Smartphones 1», εκτιμώμενης αξίας 580.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ύψος εγγύησης συμμετοχής 
11.600,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 3: «Smartphones 2», εκτιμώμενης αξίας 880.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ύψος εγγύησης συμμετοχής 
17.600,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 4: «Smart Blood Pressure», εκτιμώμενης αξίας 320.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ύψος εγγύησης 
συμμετοχής 6.400,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 5: «Smart-scale», εκτιμώμενης αξίας   330.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ύψος εγγύησης συμμετοχής 
6.600,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 6: «Smart-thermometer», εκτιμώμενης αξίας 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ύψος εγγύησης 
συμμετοχής 8.000,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 7: «Smart Oximeter», εκτιμώμενης αξίας 550.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ύψος εγγύησης 
συμμετοχής 11.000,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 8: «Smart watch», εκτιμώμενης αξίας 1.212.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ύψος εγγύησης συμμετοχής 
24.200,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 9: «Smart home devices», εκτιμώμενης αξίας 630.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ύψος εγγύησης 
συμμετοχής 12.600,00 ευρώ. 
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Σε περίπτωση, ωστόσο, που ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα 
τμήματα, τότε το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των 
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.  

Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και όχι δεσμευτικά, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 
IV της παρούσας Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής.    

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 01/10/2023, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του 
συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να 
εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά 
του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 
και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
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εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που 

υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο 

άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, 

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 

επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund 

managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), 

υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει 

το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από 

Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
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λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν ελάχιστο γενικό συνολικό (τριετίας) κύκλο εργασιών 

(αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα) που αντιστοιχεί στο 100% της 

εκτιμώμενης αξίας των ειδών για τα οποία κατατίθεται προσφορά και αφορά τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις (2019-2020-2021) από την δημοσίευση της παρούσας.  
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να δηλώνουν  

● τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της 

ποιότητας,  

● Την εκτέλεση προηγούμενων αντίστοιχων συμβάσεων προμηθειών ομοειδών προϊόντων 

 

 

 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να εφαρμόζουν και να τηρούν τους κανόνες, ώστε όλα τα 

προσφερόμενα τμήματα, να είναι σύμφωνα με τις Οδηγίες, Πρότυπα και Κανονισμούς, όπως αυτά 

αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των τμημάτων. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν επισης να προσκομίσουν: “Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατά ISO 13485:2016 σε ισχύ για την τεκμηρίωση διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού καθώς και Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό για την 

εφαρμογή συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής διανομής, σύμφωνα με την Υ.Α. 

ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348 ή ισοδύναμο αλλοδαπής.”  

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 

Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 

εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.   

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 
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λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η 
προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην 
ένωση αυτή. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό 
φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα 
του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 
άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  
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2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 
ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα V το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 
ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του 

σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 

της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 

τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 

λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β 

του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, 

αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 

τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά 

στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
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υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 

περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 
γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα 
αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  
παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.4 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί 
σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας 
ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά 
την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.4, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική 
του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
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επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 
που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.4. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 
αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
τους είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για 
την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την 
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια 
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 
του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 
ν. 3310/2005.  

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των 
ως άνω Επιμελητηρίων.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

● Δημοσιευμένους Ισολογισμούς ή αποσπάσματα δημοσιευμένων ισολογισμών των τελευταίων 

τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική 

σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας.  

●  Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε 

δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών 

συνοδευόμενη από σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 

δηλώσεις Φ.Π.Α κ.λ.π.).  

● Επίσης σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του 

τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από σχετικά επίσημα 

στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α 

κ.λ.π.). 

●  Για οικονομικούς φορείς που έχουν λειτουργήσει χρονικό διάστημα μικρότερο από το 

ζητούμενο στη διακήρυξη απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία 

δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης του οικονομικού φορέα ή που άρχισε τις δραστηριότητες στο 

αντικείμενο της σύμβασης. 





 

 

Σελίδα 34 
 

 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 

●  Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων σχετικών προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν 

την τελευταία τριετία με αναφορά αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή του 

ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενο από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

● Κατάλογο τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την 

εξασφάλιση της ποιότητας 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ανάλογα 

πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα Ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία να επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων ειδών. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 
VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει 
του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ 
τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής 
ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής 
και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση 
της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους 
πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε 
περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται 
από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
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επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση 
των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

● οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

● οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΕΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ 
ΈΡΓΟΥ 

10% 

Κ2 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

15% 

Κ3 
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΗ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15% 

Κ4 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΧΉΜΑΤΟΣ 

30% 

Κ5 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

30% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 110 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.    

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

TΑ = (Σ1 x Κ1) + (Σ2 x Κ2) + (Σ3 x K3) + (Σ4 x K4) + (Σ5 x K5) 

όπου,  

ΤΑ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, Kν = ο βαθμός του κριτηρίου 
και 

Σν = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (Τi) 
όπως υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τi = 80 x (ΤΑi / TΑmax) + 20 x (ΟΠmin/ ΟΠi) 

Όπου: 

Τi = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς i (με στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία) 
ΤΑi = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i 

ΤΑmax = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς ΟΠmin = Το κόστος της 
χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς 

ΟΠi = Το κόστος της προσφοράς i 

 

 

 

 

Λ = 

ΟΠi  

(Προσφερθείσα τιμή) 

ΤΑi  

(Συνολική βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς) 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

Δεν προβλέπεται  





 

 

Σελίδα 38 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα κεφάλαια 2.4.3 και 2.4.4 και 
επίσης στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙII της Διακήρυξης, για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο 
αυτών. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 
και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής 
Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα 
με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και 
τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 
τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.  
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Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν. 
   
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν 
και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φάκελους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
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β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 
νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση 
περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό 
δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. 
β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 
της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το 
εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου 
να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας 
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου 
άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε 
σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Α. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω: 

Α1. Τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών της παρούσας 
διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

Α2. Την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία στους φορείς των συμμετεχόντων χωρών 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στους πίνακες στην παράγραφο 5.1.1 α) καθώς και στην παράγραφο 
1.2 (πίνακας με τις διευθύνσεις των συμμετεχόντων φορέων κάθε χώρας).  Επιπλέον η παράδοση 
περιλαμβάνει αρχικά την αποστολή δειγμάτων στον Ανάδοχο όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
άρθρο 6.5 . 

Α3. Την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας 

Β. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής των τεχνικών προσφορών με τις ανωτέρω απαιτήσεις, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Β1. Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

Β2. Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, 
ανάληψης ευθύνης παροχής της εγγύησης καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Β3. Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, 
ανάληψης ευθύνης παράδοσης του εξοπλισμού (και των απαραίτητων δειγμάτων) σε πλήρη 
λειτουργία. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσουν τον Πίνακα Συμμόρφωσης 
(Παράρτημα ΙΙ), ο οποίος έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείου τύπου .doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Στη συνέχεια 
το αρχείο υπογράφεται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα και συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα 
έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Οι οικονομικοί 
φορείς αναφέρουν: α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. β) τη χώρα παραγωγής του 
προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και 
τον τόπο εγκατάστασής της. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  
όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης:  

Η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  

Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και ως σύνολο για τη ζητούμενη 
ποσότητα. 

Οι τιμές μονάδες εκάστου είδους προκύπτουν από την αναλυτική περιγραφή στο Παράρτημα Ι – 
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης:  

α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 
1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' 
αυτού εκάστοτε ισχύουσα αναλογική εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης.  
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως 
μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 
της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων.  
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ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

ζ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

η) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ι) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ια) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

● Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την Τετάρτη στις  02/11/2022 και ώρα 13.00.  

● Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε 
στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 
αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του 
πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους 
της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των 
αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 
της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από 
την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων 
που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά 
κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την 
αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   
 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό 
το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη 
κανονική.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω 
πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου 
και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον 
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πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης 
προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης.  

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού 
και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  
αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την 
προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται 
αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
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διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, 
στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης 
των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της 
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απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της 
ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν 
οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 
της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει 
αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 
198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  
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α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 
στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω 
ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου 
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 





 

 

Σελίδα 52 
 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από 
την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 
2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του 
ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω 
Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω 
μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση 
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά 
κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, 
περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως 
ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, 
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα 30 ημερών. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1 της παρούσας, 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, και 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας. Η 
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). Το ύψος της ορίζεται έως το 20% του ποσού του 
εκάστοτε τμήματος. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά 
από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου.  

Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην 
αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 
αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν 
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του 
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του 
ν. 4412/2016.. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 
και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα 
τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο 
της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την 
προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός 
της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

[Οι κατωτέρω λόγοι, οι οποίοι δεν προβλέπονται ρητά κατά την κείμενη νομοθεσία, συμπληρώνονται 
κατά την κρίση της Α.Α.:  

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με κάθε παράδοση και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που διέπει τις παραδόσεις σε κάθε συμμετέχουσα χώρα/φορέα. 

Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως το 20% του εκάστοτε τμήματος. 

 

Country Percentage of items delivered per month 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Italy 66% - 20% - - 14% - - - - 

France 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Romania 20% 20% 20% 20% 20% - - - - - 

Spain 30% - 30% - - 40% - - - - 

Greece 40% - 30% - 30%  - - - - 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και ιδίως: 

Α) Τιμολόγιο / Δελτίο Αποστολής 

Β) Πρακτικό -πρωτόκολλο παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν 
ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν 

Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: [αναφέρονται από την Α.Α. κατά περίπτωση οι νόμιμες κρατήσεις].  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
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ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4%  ή 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση 
ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί. Αν η προθεσμία 
που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας . 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 

                                                           
1   
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φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με 
τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 
θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 
οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή ……. [Ο ανωτέρω συντελεστής 
λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της 
σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01]. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια 
των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο 
οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να 
εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις. [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την 
έκδοση του προβλεπόμενου π.δ.] 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή 
της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι 
κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 
τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της 
οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης ειδών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν 
σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή στους δικαιούχους(συμμετέχουσες χώρες και φορείς): 

 

Country Percentage of items delivered per month 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Italy 66% - 20% - - 14% - - - - 

France 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Romania 20% 20% 20% 20% 20% - - - - - 

Spain 30% - 30% - - 40% - - - - 

Greece 40% - 30% - 30%  - - - - 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 
του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο 
από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 

6.2.1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
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προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικός 
έλεγχος – μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 30 ημέρες από την παραλαβή. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται 
ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Παραμένει για λόγους αρίθμησης 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
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μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποστείλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, ένα δείγμα από 
κάθε ξεχωριστό τμήμα (πιο συγκεκριμένα από ένα τεμάχιο για τα τμήματα 1 έως 8 και από ένα σετ 
για το τμήμα 9), με σκοπό την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, μετρήσεων και αξιολογήσεων εκ 
μέρους της. Η αποστολή τους είναι υποχρεωτική από τους υποψηφίους επί ποινή αποκλεισμού. 

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: 

α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν 
καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη 
τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 

β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, 
μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή 
τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και 
ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 

Η αξία των δειγμάτων (και αντιδειγμάτων) που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει 
τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τίτλος Πράξης : «SMART BEAR» με κωδικό ερευνητικού προγράμματος ΕΠΙΣΕΥ: 63/109100 
και με Grant Agreement Number: 857172. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο “SMART BEAR” είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται στον ηλικιωμένο 
πληθυσμό και στοχεύει στην εφαρμογή βοηθητικών έξυπνων ιατρικών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών (π.χ. κινητό τηλέφωνο, ρολόι, οξύμετρο κ.α.) στην καθημερινότητα 5100 ανθρώπων, 6 
Ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία & Πορτογαλία), για τη βελτίωση του 
επιπέδου υγείας και την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των συμμετεχόντων σε αυτό. 

Σκοπός του είναι η συνεχής συλλογή δεδομένων υγείας από την καθημερινή ζωή ανθρώπων της 
τρίτης ηλικίας. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, θα αναλύονται και θα οδηγήσουν στην παροχή 
προσωποποιημένων παρεμβάσεων μέσω έξυπνης συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Μέσω της 
πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες καθημερινής παρακολούθησης και ενίσχυση της 
υγείας τους καθώς και ανεύρεση τυχόν συμπτωμάτων Covid 19. Αποβλέποντας τελικά στην ενίσχυση 
της ανεξαρτησίας, την βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και την εν γένει ευημερία των ηλικιωμένων 
πολιτών. 

Η πρόσκληση στο έργο αφορά τον ενεργό και υγιούς γήρανσης πληθυσμό της Ευρώπης με προκλήσεις 
υγείας όπως: καρδιαγγειακά νοσήματα, γνωστική δυσλειτουργία, απώλεια ακοής, αστάθεια, ψυχικές 
διαταραχές και σύνδρομο ευθραυστότητας, με σκοπό την συλλογή και ανάλυση δεδομένων που 
απαιτούνται, για να τους προσφερθούν από την πλατφόρμα εξατομικευμένες παρεμβάσεις που 
προωθούν την υγιή διαβίωση. 

Αντίκτυπο: 

Το “SMART BEAR” θα παραδώσει μια λύση που προσφέρει: 

Συνεχή και αντικειμενική παρακολούθηση και παρεμβάσεις εξατομικευμένης ιατρικής για τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης ασθενειών και συναφών κινδύνων 

Μετρήσιμες βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και στην ικανότητά τους να ζουν 
ανεξάρτητα. 

Η συμμετοχή ηλικιωμένων στο έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

Διερευνητική εξέταση και αξιολόγηση καταλληλότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα με σύντομο 
ερωτηματολόγιο. 

Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση με πλήρη φυσική και κλινική εξέταση ανάλογα με τις 
συννοσηρότητες. Στο τέλος αυτής της φάσης, θα αποφασιστεί ποιες συσκευές θα δοθούν και αν θα 
χρειαστεί να συμμετέχει και άλλο πρόσωπο στο πρόγραμμα (φροντιστής, σύντροφος). Το πρόγραμμα 
θα χορηγήσει Δωρεάν έξυπνες συσκευές υγείας, ανάλογα με την κλινική εικόνα των συμμετεχόντων. 

Χρήση και Επικύρωση Πλατφόρμας. Η χρήση της πλατφόρμας μέσω των κινητών συσκευών θα 
διευκολύνει τον έλεγχο της υγείας των συμμετεχόντων καθημερινά, αλλά θα συμβάλλει ταυτόχρονα 
και στη βελτιστοποίηση των παροχών ιατρικών υπηρεσιών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των εισαγόμενων πληροφοριών του 
χρήστη, ώστε να διατηρείται η ασφάλεια της ιδιωτικότητας του σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό 
προστασίας δεδομένων (GDPR). 

Η συμμετοχή είναι εντελώς εθελοντική και δεν παρέχει οικονομική αποζημίωση. 

Δεν υφίστανται κίνδυνοι κατά τη συμμετοχή ηλικιωμένων στο πρόγραμμα. Ο κάθε συμμετέχων θα 
έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συμμετοχή του, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια του έργου 
“SMART BEAR”. 

Η πλατφόρμα “SMART BEAR” θα δοκιμαστεί και θα επικυρωθεί μέσω 6 πιλότων, σε Γαλλία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία & Πορτογαλία και θα συμμετέχουν συνολικά 5100 ηλικιωμένα άτομα. 

Οι συνεργάτες του έργου “SMART BEAR” είναι οι ακόλουθοι: 

1 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

2 ATOS SPAIN SA 

3 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V. 

4 IBM ISRAEL – SCIENCE AND TECHNOLOGY LTD 

5 AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. 

6 PERIFEREIA PELOPONNISOU 

7 MUNICIPALITY OF PALAIO FALIRO 

8 COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA ASC 

9 FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE 

10 ASSOCIATION CATEL CLUB DES ACTEURS DE LA TELEMEDECINE 

11 IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD S.L 

12 FUNDATIA ANA ASLAN INTERNATIONAL 

13 FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS 

14 ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON 

15 PANEPISTIMIO IOANNINON 

16 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

17 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

18 CITY UNIVERSITY OF LONDON 

19 INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 

20 SPHYNX TECHNOLOGY SOLUTIONS AG 

21 STREAM VISION 

22 IT SUPPORT SOLUTIONS SRL 

23 INNOVATEC SENSORIZACION Y COMUNICACION, S.L. 

24 ATHENS TECHNOLOGY CENTER ANONYMI BIOMICHANIKI EMPORIKI KAI TECHNIKI     
ETAIREIA EFARMOGON YPSILIS TECHNOLOGIAS 

25 BIRD & BIRD 

26 UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS-ASSOCIACAO 

27 SECRETARIA REGIONAL DA SAUDE 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου / προγράμματος με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63/109100, Grant 
Agreement Number: 857172 και τίτλο “SMART BEAR: ‘Smart Big Data Platform to Offer 
Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home’”, του 
Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, καθώς και των υπολοίπων εταίρων όπως αυτοί αναφέρονται και 
περιγράφονται στην σελ. 9 της παρούσης. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (όπως αυτός ορίζεται και 
περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα) που θα χρησιμοποιηθεί στις πιλοτικές μελέτες του ερευνητικού 
έργου “SMART BEAR” με έμφαση στις τεχνολογίες έξυπνων κατοικιών και περιβάλλοντα 
υποβοηθούμενης διαβίωσης, που παρέχουν φροντίδα για τους ηλικιωμένους, με βάση την τεχνολογία, 
η οποία θα αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα. Οι πιο διαδεδομένες προκλήσεις υγείας που οδηγούν σε 
σωματικές βλάβες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητά 
τους να έχουν μια υγιή και ανεξάρτητη διαβίωση είναι: η απώλεια ακοής, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, 
οι γνωστικές διαταραχές, τα ζητήματα ψυχικής υγείας, η αδυναμία και οι διαταραχές ισορροπίας. 
Μαζί με αυτές τις παθήσεις, το έργο θα ασχοληθεί με την παρακολούθηση των πολιτών με COVID-19, 
στο πλαίσιο των γενικών στόχων του έργου. Προκειμένου να δημιουργηθεί αντίκτυπος και πλήρης 
συνέργεια με τα άλλα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας της ΕΕ, συσκευές και υπηρεσίες από 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα θα ενσωματωθούν στο έργο για την παρακολούθηση των εν 
λόγω συννοσηροτήτων.  

 

Τα προς προμήθεια είδη και οι αντίστοιχες ποσότητες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 1 Hearing Aids ΤΜΧ 1960 

2 2 Smartphone 1 ΤΜΧ 980 

3 3 Smartphone 2 ΤΜΧ 3920 

4 4 Smart Blood Pressure ΤΜΧ 3115 

5 5 Smart-scale ΤΜΧ 3815 

6 6 Smart-thermometer ΤΜΧ 4900 

7 7 Smart Oximeter ΤΜΧ 4900 

8 8 Smart watch ΤΜΧ 4900 

9 9 Smart home devices kit 1335 
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Τα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρώτης χρήσης, έτους πρόσφατης κατασκευής, 
αναγνωρισμένου οίκου, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα.  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο αυτών και για τις 
απαιτούμενες ποσότητες των ειδών ανά τμήμα, όπως ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη. Οι 
οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ανά τμήμα, 
καθώς και τον συνολικό προϋπολογισμό, όπως αυτός ορίζεται στο κείμενο της διακήρυξης. Η 
προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα τμήματα θα πρέπει να περιλαμβάνει 
διακριτές προσφορές για κάθε ένα τμήμα, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά και η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να επιλέξει τμήμα της συνολικής προσφοράς, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως η πλέον 
συμφέρουσα προσφορά βάσει των ζητούμενων κριτηρίων ποιότητας- τιμής. 

Από κάθε τμήμα ένα δείγμα (πιο συγκεκριμένα από ένα τεμάχιο για τα τμήματα 1 έως 8 και από ένα 
σετ για το τμήμα 9), θα πρέπει να σταλεί στην Αναθέτουσα Αρχή για την διενέργεια των απαραίτητων 
ελέγχων, μετρήσεων και αξιολογήσεων, ενώ θα πρέπει να παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη για την 
ενσωμάτωση του κάθε τμήματος με τις εφαρμογές που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) και συμπληρωματικού (CPV) αναφερόμενα ως ακολούθως συνοπτικά: 
Τμήμα 1 - Hearing Aids: 32342200-4 Ακουστικά αυτιών, 

Τμήμα 2 - Smartphones 1  και Τμήμα 3 - Smartphones 2: 32552100-8 τηλεφωνικές συσκευές, 
Τμήμα 4 - Smart Blood Pressure: 33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης, 

Τμήμα 5 - Smart-scale: 38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα,  

Τμήμα 6 - Smart-thermometer: 38412000-6 Θερμόμετρα,  

Τμήμα 7 - Smart Oximeter: 33124100-6  Συσκευές διαγνωστικής,  

Τμήμα 8 - Smart watch: 18522000-4 Ρολόγια χειρός,  

Τμήμα 9 - Smart home devices: Κεντρική μονάδα  32423000-4, Λαμπτήρας  31532300-7, 
Ασύρματος αισθητήρας κίνησης/φωτός 35125100-7, ασύρματος αισθητήρας 
θερμοκρασίας/υγρασίας 35125100-7, Integration hub kit 30212000-8, Zigbee USB dongle 32344210-
1, Κάρτα μνήμης Micro-SD 30233180-6, Πολύμπριζο 31600000-2, Καλώδιο Ethernet  31224400-6. 

Πλήρη εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών για όλα τα Τμήματα και τα περιεχόμενα αυτών, 
με μοναδική εξαίρεση τα ακόλουθα είδη του Τμήματος 9: Πολύμπριζο με CPV 31600000-2 και 
Καλώδιο Ethernet με CPV  31224400-6. 

Ως διάρκεια εκάστης σύμβασης ορίζεται ο χρόνος έως την οριστική παραλαβή του συνόλου των 
ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών.  

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Ο/οι ανάδοχος/χοι υποχρεούται να παραδώσει/παραδώσουν τα είδη 
εντός δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σε χώρους του Εργαστηρίου 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ) καθώς και στους ακόλουθους συμπράττοντες φορείς σύμφωνα με 
τους ακόλουθους πίνακες:  

 

Α/Α ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΑ/
ΧΩΡΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΦΟΡΕΑ 

1 Ισπανία IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL, B87324844, C/ Zurbaran 28 – 
28010 Madrid 

2 Γαλλία ASSOCIATION CATEL RESEAU,  Immeuble IRUS - PIBS - CP 04 - 
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56038 VANNES Cedex 

3 Ιταλία Università degli Studi di Milano 

Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni”, Via G. Celoria, 
18, 20133, 

Milano, Italy 

4 Ελλάδα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων 
Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Πατησίων 42 

Αθήνα, 10682 

 

 

5 Ρουμανία Fundatia „Ana Aslan International” 

P-ta Mihail Kogalniceanu, nr.1, ap.17, Sector 5; 050064 Bucuresti, 
Romania 

 

 

Χώρα Ποσοστό παράδοσης τμημάτων ανά μήνα 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Ιταλία 66% - 20% - - 14% - - - - 

Γαλλία 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Ρουμανία 20% 20% 20% 20% 20% - - - - - 

Ισπανία 30% - 30% - - 40% - - - - 

Ελλάδα 30% - 30% - - 40% - - - - 

 

Η παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με 
το άρθρο 221 του ν. 4412/16. 

 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής του 
υλικού, ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις/απόρριψης των υλικών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 
208 του ν. 4412/16.  

Τροποποίηση Σύμβασης: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 





 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ερευνητικό Πρόγραμμα: Horizon 2020 Framework 
Programme, Health, demographic change and wellbeing, Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health 
and Care, με ID:H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 και Grant Agreement Number: 857172 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με τίτλο «SMART BEAR», κωδικό ερευνητικού προγράμματος ΕΠΙΣΕΥ: 63/109100 και 
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Διονύσιο Δημήτριο Κουτσούρη. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63/109100 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα, με αρ. πρωτ.: 23119/31-12-2021. 

Το ποσό της δαπάνης για την εν λόγω σύμβαση, όσον αφορά την Ελλάδα, εντάσσεται στη κατηγορία του 
προϋπολογισμού “14.03 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ”, για το έτος 2022. 

Επιπλέον συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες και  η κατανομή της χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής ανά 
συμμετέχουσα χώρα: 

 

Α/Α Χώρα Φορέας Χρηματικό ποσό (καθαρή 
αξία,€), άνευ ΦΠΑ 

1 Ισπανία IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL, 
B87324844, C/ Zurbaran 28 – 28010 Madrid 

 1.215.000,00 €  

 

2 Γαλλία ASSOCIATION CATEL RESEAU,  Immeuble 
IRUS - PIBS - CP 04 - 56038 VANNES Cedex 

 1.215.000,00 €  

 

3 Ιταλία Università degli Studi di Milano 

Dipartimento di Informatica “Giovanni degli 
Antoni”, Via G. Celoria, 18, 20133, 

Milano, Italy 

 1.000.000,00 €  

 

 

4 Ελλάδα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών, Πατησίων 42 

Αθήνα, 10682 

 

 

 1.167.000,00 €  

 

5 Ρουμανία Fundatia „Ana Aslan International” 

P-ta Mihail Kogalniceanu, nr.1, ap.17, Sector 
5; 050064 Bucuresti, Romania 

 1.215.000,00 €  

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.812.000,00 € 

 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.812.000,00 € άνευ ΦΠΑ .  

Ως διάρκεια εκάστης σύμβασης ορίζεται ο χρόνος έως την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων 
των υπό προμήθεια ειδών.  
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

Τμήμα Περιγραφή Είδους Εκτιμώμενη Μέγιστη Αξία  (Euro) 

1 Hearing Aids  €          910.000,00 

2 Smartphones 1  €          580.000,00 

3 Smartphones 2  €          880.000,00 

4 Smart Blood Pressure  €          320.000,00 

5 Smart-scale  €          330.000,00 

6 Smart-Thermometer  €          400.000,00 

7 Smart-Oximeter  €          550.000,00 

8 Smartwatch  €      1.212.000,00 

9 Smarthome devices  €          630.000,00 

 Γενικό Σύνολο Εκτιμώμενης Μέγιστης Αξίας    €    5.812.000,00 

 
Τα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρώτης χρήσης, έτους πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου 
οίκου, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα.  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο αυτών και για τις απαιτούμενες 
ποσότητες των ειδών ανά τμήμα, όπως ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη. Οι οικονομικές προσφορές δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ανά τμήμα, καθώς και τον συνολικό προϋπολογισμό, 
όπως αυτός ορίζεται στο κείμενο της διακήρυξης. Η προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα 
τμήματα θα πρέπει να περιλαμβάνει διακριτές προσφορές για κάθε ένα τμήμα, οι οποίες αξιολογούνται 
χωριστά και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιλέξει τμήμα της συνολικής προσφοράς, εφόσον αυτό 
αξιολογηθεί ως η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει των ζητούμενων κριτηρίων ποιότητας- τιμής. 

Από κάθε τμήμα ένα δείγμα (πιο συγκεκριμένα από ένα τεμάχιο για τα τμήματα 1 έως 8 και από ένα σετ για τo 
τμήμα 9), θα πρέπει να σταλεί στην Αναθέτουσα Αρχή για την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, 
μετρήσεων και αξιολογήσεων, ενώ θα πρέπει να παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη για την ενσωμάτωση του 
κάθε τμήματος με τις εφαρμογές που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου.  

Σημειώνεται πως η Α.Α. και η κάθε συμμετέχουσα χώρα/φορέας, διατηρούν το δικαίωμα και την υποχρέωση, της 
προμήθειας των περιγραφομένων ειδών και των ποσοτήτων αυτών τουλάχιστον κατά το 80% για κάθε τμήμα. 
Το τελικό ποσοστό, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από 80% έως και 100%, θα εξαρτηθεί από τον μέγιστο αριθμό 
ασθενών και εθελοντών που θα συνεργαστούν με το ιατρικό προσωπικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠINAKAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 1:Ακουστικά Βαρηκοΐας 

CPV 32342200-4 Ακουστικά αυτιών 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 910.000,00 €(άνευ ΦΠΑ) 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Υπέρβαση 

προδιαγραφών 

Παραπομπή 

Τεκμηρίωσης 

 1 Ακουστικά Βαρηκοΐας 

 1.1 Καταστολή θορύβου Έως 5dB ή περισσότερο    

 1.2 Αριθμός καναλιών επεξεργασίας 15 ή περισσότερα    

 1.3 
Επιλογή περιβάλλοντος. 5 επιλογές ή 

περισσότερες 
   

 1.4 Εύρος ακουστικών συχνοτήτων 8 KHz ή περισσότερο    

 1.5 Μπάντες ρύθμισης 15 ή περισσότερες    

 1.6 
Πρότυπα προγράμματα ρύθμισης NAL-NL1, NAL-NL2, DSL 

v5.0 ή άλλο 
   

 1.7 Επιλογή πολυκατευθυντικότητας ΝΑΙ    

 1.8 Διαχείριση θορύβου ΝΑΙ    

 1.9 Διαχειριση θορύβου του ανέμου ΝΑΙ    

 1.10 
Διακόπτης 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
ΝΑΙ    

 1.11 Διακόπτης ελέγχου προγράμματος NAI    

 1.12 Διακόπτης ελέγχου έντασης ΝΑΙ    

 1.13 Δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης ΝΑΙ    

 1.14 
Παροχή λογισμικού για απομακρυσμένη 

ρύθμιση και μικρορυθμίσεις 
ΝΑΙ    

 1.15 
Δυνατότητα απομακρυσμένων 

μικρορυθμίσεων 
ΝΑΙ    

 1.16 Παροχή καταγραφής μικρορυθμίσεων NAI    

 1.17 
Ασύρματος προγραμματιστής συμβατός με 

τα ακουστικά βαρηκοΐας 
NAI    

1.17.1 

Λογισμικό και άδεια χρήσης για offline 

χρήση του ασύρματου προγραμματιστή 

(όπου απαιτείται) 
NAI    
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1.17.2 
Λογισμικό και άδεια χρήσης για offline 

χρήση του ασύρματου προγραμματιστή 
30 τεμάχια    

 1.18 Ασύρματη συνδεσιμότητα Bluetooth Low Energy    

 1.19 

Υποστήριξη μεταφοράς ακατέργαστων ή/και 

συγκεντρωτικών δεδομένων σε έξυπνο 

τηλέφωνο μέσω Bluetooth 

NAI    

 1.20 Υποστήριξη για άμεση ροή δεδομένων από 

έξυπνο τηλέφωνο Android 
ΝΑΙ    

 1.21 Στερεοφωνική μετάδοση ΝΑΙ    

 1.22 Παροχή ισχύος Μπαταρία τύπου 312 (x1 

κελί) 
   

 1.23 Πιστοποίηση υλικού IP68    

 1.24 Περιλαμβάνεται προστατευτική θήκη ΝΑΙ    

 1.25 Διάρκεια εγγύησης 2 χρόνια ή περισσότερο    

 1.27 Παρουσίαση της λειτουργικότητας του 

ακουστικού βαρηκοΐας και χρήση σχετικού 

λογισμικού (προσαρμογή και 

απομακρυσμένες μικρορυθμίσεις) για την 

υποστήριξη των ακοολόγων και την 

υποστήριξη παρακολούθησης κατά τη 

διάρκεια των πιλοτικών δραστηριοτήτων 

ΝΑΙ, με φυσική παρουσία 

ή εξ αποστάσεως 
   

 1.28 Απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό CE ΝΑΙ    

 1.30 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 1.31 Συνοδευτικός εξοπλισμός και αναλώσιμα 

που πρέπει να παρέχονται ανά μονάδα 

ακουστικού βαρηκοΐας 

-    

 1.32.1 − Θηλές* Αριστερή & Δεξιά. ΝΑΙ 

 

Δεδομένου ότι εξαρτάται 

από τον ασθενή, το 50% 

των δεκτών και των 

θηλών θα παραδίδεται 

αρχικά και το υπόλοιπο 

50% θα παραδίδεται 

περιοδικά μέσω 

μικρότερων παραδόσεων 

(έως 5 ανά πιλότο) 

προσαρμόζοντας τον 

αριθμό ανά τύπο ανάλογα 

με τις ανάγκες 
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 1.32.2 − Θηλές (συσκευασίες) μεγέθους: 6 

mm, 8 mm, 10 mm ή 12 mm, και τύπου: 

ανοιχτές, bass single vent, bass double vent 

ή ισχύος. 

ΝΑΙ 

 

Δεδομένου ότι εξαρτάται 

από τον ασθενή, το 50% 

των δεκτών και των 

θηλών θα παραδίδεται 

αρχικά και το υπόλοιπο 

50% θα παραδίδεται 

περιοδικά μέσω 

μικρότερων παραδόσεων 

(έως 5 ανά πιλότο) 

προσαρμόζοντας τον 

αριθμό ανά τύπο ανάλογα 

με τις ανάγκες 

   

 1.32.3 − Εργαλεία καθαρισμού. ΝΑΙ    

 1.32.4 − Φίλτρα κεριού. ΝΑΙ    

 1.32.5 − Μπαταρίες τύπου 312 ΝΑΙ    

 1.32.6 − Αριστεροί και δεξιοί δείκτες ΝΑΙ    

 1.33 Τα δεδομένα που παρέχονται από το 

ακουστικό βαρηκοΐας μέσω Bluetooth 

πρέπει να περιλαμβάνουν ακατέργαστα 

(raw) ή συγκεντρωτικά (aggregated) 

δεδομένα. 

Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν είτε τα 

δεδομένα απευθείας (προτιμότερη λύση, 

που λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψιν για την 

επιλογή της συσκευής ακουστικού 

βαρηκοΐας) είτε ακριβείς ορισμούς για την 

εξαγωγή αυτών με βάση τις μη 

επεξεργασμένες παραμέτρους εισόδου, οι 

οποίες θα υπολογιστούν εντός του πλαισίου 

μιας εφαρμογής για κινητά) 

ΝΑΙ  

 

A1.33.1 έως A1.33.5 ή/και 

A1.33.6 έως A1.33.14 

πρέπει να παρέχονται 

   

 - Ακατέργαστα δεδομένα (raw data) -    

 1.33.1 − Αναγνωριστικό ακουστικού 

βαρηκοΐας (σειριακός αριθμός ή άλλο 

μοναδικό αναγνωριστικό). 

ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33     

 1.33.2 − Το πρόγραμμα που 

χρησιμοποιείται. 
ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33    

 1.33.3 − Η ένταση που χρησιμοποιείται. ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33    

 1.33.4 − Επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου 

dB SPL. 
ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33    

 1.33.5 − (προαιρετικά) άλλες παραμέτροι 

ηχητικού περιβάλλοντος. 
ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33    

 - Συγκεντρωτικά δεδομένα 

(aggregated data) 
-    
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 1.33.6 − Ενεργή χρήση: πραγματική χρήση 

του ακουστικού από τον ασθενή. 

ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33 
   

 1.33.7 − Διάρκεια ενεργού χρήσης 

(μετρούμενη σε λεπτά) συνολικά και σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 

ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33 

   

 1.33.8 − Ενεργή χρήση σε διαφορετικές 

μετρικές του ηχητικού περιβάλλοντος 

(επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου dB SPL, 

χρήση σε παλούς/μεσαίους/υψηλής 

έντασης ήχους). 

ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33 

   

 1.33.9 − Αριθμός αλλαγών έντασης (που 

σχετίζονται με τον αριθμό των 

διαφορετικών επιπέδων που 

υποστηρίζονται). 

ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33 

   

 1.33.10 − Αριθμός χειροκίνητων και 

αυτόματων αλλαγών προγραμμάτων (που 

σχετίζεται με τον αριθμό των διαφορετικών 

προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το 

ακουστικό βαρηκοΐας). 

ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33 

   

 1.33.11 − Συσχέτιση όλων των δεδομένων με 

τον σειριακό αριθμό του ακουστικού 

βαρηκοΐας (ή με οποιοδήποτε άλλο 

μοναδικό αναγνωριστικό). 

ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33 

   

 1.33.12 − Ενεργή χρήση: πραγματική χρήση 

του ακουστικού από τον ασθενή. 

ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33 
   

 1.33.13 − Διάρκεια ενεργού χρήσης 

(μετρούμενη σε λεπτά) συνολικά και σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 

ΝΑΙ – ελέγξτε Α1.33 

   

1.33.14 Ακουστικά Βαρηκοΐας 1960 τεμάχια    

1.33.15 Δέκτες 2200 τεμάχια    

 1.33.16 Σετ Θηλές 2200 πακέτα (10 τεμάχια 

το καθένα) 
   

 1.33.17 Φίλτρα κεριού 4150 τεμάχια    

 1.33.18 Καθαριστικά εργαλεία 2200 τεμάχια    

 1.33.19 Μπαταρίες 26000 πακέτα των 6 

τεμαχίων το καθένα 
   

 1.33.20 Δείκτες αριστεροί και δεξιοί 1960 τεμάχια    

1.33.21 Ασύρματος προγραμματιστής συμβατός με 

τα ακουστικά βαρηκοΐας 
30 τεμάχια    

 1.34 Κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK) ή διεπαφή 

προγραμματισμού εφαρμογών (API) θα 

πρέπει να παρέχονται από τον προμηθευτή 

ΝΑΙ    
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για να επιτρέπεται η εξαγωγή δεδομένων 

(ακατέργαστα ή/και συγκεντρωτικά) από τις 

συσκευές. 

 1.34.1 To κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK) θα 

πρέπει να παρέχει δυνατότητα ανάπτυξης 

μητρικής εφαρμογής (native application) για 

λειτουργικό σύστημα Android 

ΝΑΙ, εφόσον τα δεδομένα 

παρέχονται μέσω SDK 
   

 1.35 Θα πρέπει να παρέχεται τεχνική υποστήριξη 

από τον προμηθευτή για την εξαγωγή των 

δεδομένων, όπως περιγράφεται στις 

ενότητες Α1.33.6 έως Α1.33.13, εφόσον το 

κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK) ή/και η 

διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών 

(API) δεν παρέχουν τα δεδομένα σε 

συγκεντρωτική (aggregated) μορφή. 

ΝΑΙ, εφόσον τα δεδομένα 

παρέχονται σε 

ακατέργαστη μορφή 

   

 1.36 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ    

 1.37 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

NAI    

ΤΜΗΜΑ 2: Κινητό τηλέφωνο #1 
CPV: 32552100-8 τηλεφωνικές συσκευές 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 580.000,00€ (άνευ ΦΠΑ) 

2 Κινητό τηλέφωνο #1 

 2.1 Λειτουργικό σύστημα Android    

 2.2 Έκδοση λειτουργικού συστήματος Android 11 ή νεότερο    

 

 2.3 

Πυρήνες Επεξεργαστή (CPU)  
>= 8    

 2.4 Ταχύτητα επεξεργαστή >= 2 GHz    

 2.5 Μέγεθος οθόνης >= 6.0"    

 2.6 Ανάλυση οθόνης >= 1080p    

 2.7 Μέγεθος μνήμης τυχαίας προσπέλασης 

(RAM) 
>= 4 GB    

 2.8 Μέγεθος μνήμης αποθήκευσης >= 64 GB    

 2.9 Αριθμός καρτών SIM >= 1    
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 Συνδεσιμότητα -    

 2.10.1 Διεπαφή USB Type-C    

 2.10.2 Σύστημα γεωεντοπισμού (GPS, GLONASS & 

Galileo) 
YES    

 2.10.3 WiFi πρωτόκολλα 802.11 a/b/g/n/ac YES    

 2.10.4 Bluetooth έκδοση >= v5.0    

 2.10.5 BLE υποστήριξη ΝΑΙ    

 2.11 Πρωτόκολλο υποστήριξης Audio Streaming 

για ακουστικά βαρηκοΐας 

ΝΑΙ 
   

 2.12 Χωρητικότητα μπαταρίας (τυπική): >= 4000 mAh    

 2.13 Διάρκεια εγγύησης 2 χρόνια ή περισσότερο    

 2.14 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 2.15 Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει 

συνδεσιμότητα με τις συσκευές που 

αναφέρονται στις ενότητες (A1, A4, A5, A6, 

Α7, Α8) 

− Ακουστικά βαρηκοΐας 

− Έξυπνο ρολόι 

− Έξυπνο πιεσόμετρο 

− Έξυπνη ζυγαριά 

− Έξυπνο οξύμετρο 

− Έξυπνο θερμόμετρο 

    

 2.16 Αριθμός συσκευών 980 τεμάχια    

ΤΜΗΜΑ 3: Κινητό τηλέφωνο #2 
CPV: 32552100-8 τηλεφωνικές συσκευές 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 880.000,00 €(άνευ ΦΠΑ) 

3 Κινητό τηλέφωνο #2 

 3.1 Λειτουργικό σύστημα Android    

 3.2 Έκδοση λειτουργικού συστήματος Android 11 ή νεότερο    

 3.3 Πυρήνες Επεξεργαστή (CPU)  >= 8    

 3.4 Ταχύτητα επεξεργαστή >= 2 GHz    

 3.5 Μέγεθος οθόνης >= 6.0"    

 3.6 Ανάλυση οθόνης >= 720p    
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 3.7 Μέγεθος μνήμης τυχαίας προσπέλασης 

(RAM) 
>= 4 GB    

 3.8 Μέγεθος μνήμης αποθήκευσης >= 64 GB    

 3.9 Αριθμός καρτών SIM >= 1    

 Συνδεσιμότητα -    

 3.10.1 Διεπαφή USB Type-C    

 3.10.2 Σύστημα γεωεντοπισμού (GPS, GLONASS & 

Galileo) 
YES    

 3.10.3 WiFi πρωτόκολλα 802.11 a/b/g/n/ac YES    

 3.10.4 Bluetooth έκδοση >= v5.0    

 3.10.5 BLE υποστήριξη ΝΑΙ    

 3.11 Χωρητικότητα μπαταρίας (τυπική): >= 4000 mAh    

 3.12 Διάρκεια εγγύησης 2 χρόνια ή περισσότερο    

 3.13 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 3.14 Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει 

συνδεσιμότητα με τις συσκευές που 

αναφέρονται στις ενότητες (A1, A4, A5, A6, 

Α7, Α8) 

− Ακουστικά βαρηκοΐας 

− Έξυπνο ρολόι 

− Έξυπνο πιεσόμετρο 

− Έξυπνη ζυγαριά 

− Έξυπνο οξύμετρο 

− Έξυπνο θερμόμετρο 

    

 3.15 Αριθμός συσκευών 3920 τεμάχια    

ΤΜΗΜΑ 4: Έξυπνο πιεσόμετρο 
CPV: 33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 320.000,00 €(άνευ ΦΠΑ) 

 4  Έξυπνο πιεσόμετρο 

 4.1 Τύπος συσκευής: Αυτόματο πιεσόμετρο άνω 

βραχίονα. 
ΝΑΙ    

 4.2 Περιφέρεια περιχειρίδας: 220–420 mm. 220–420 mm    

 4.3 Οδηγός περιτύλιξης περιβραχιονίου: ΝΑΙ. ΝΑΙ    

 4.4 Εύρος πίεσης περιχειρίδας: 0-299 mmHg. 0-299 mmHg    
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 4.5 Αυτόματο φούσκωμα περιχειρίδας: ΝΑΙ. ΝΑΙ    

 4.6 Αυτόματο ξεφούσκωμα περιχειρίδας 

(βαλβίδα αποσυμπίεσης): ΝΑΙ. 
ΝΑΙ    

 4.7 Εύρος μέτρησης διαστολικής αρτηριακής 

πίεσης: 40-215 mmHg. 
40-215 mmHg    

 4.8 Εύρος μέτρησης Συστολικής Αρτηριακής 

Πίεσης: 60-260 mmHg. 
60-260 mmHg    

 4.9 Ακρίβεια μετρήσεων αρτηριακής πίεσης: ±3 

mmHg ή λιγότερο. 
<= ±3 mmHg    

 4.10 Εύρος μέτρησης παλμού (καρδιακός 

ρυθμός): 40-180 bpm. 
40-180 bpm    

 4.11 Ακρίβεια μέτρησης παλμού: ±5% ή λιγότερο. <= ±5%    

 4.12 Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού ΝΑΙ    

 4.13 Ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής (AFib)  ΝΑΙ    

 4.14 Ανίχνευση κίνησης σώματος ΝΑΙ    

 4.15 Οθόνη  ΝΑΙ    

 4.16 Συνδεσιμότητα: Bluetooth Low Energy. ΝΑΙ    

 4.17 Υποστήριξη του μέσου όρου σε πολλαπλές 

μετρήσεις  
ΝΑΙ    

 4.18 Περιλαμβάνεται θήκη αποθήκευσης ΝΑΙ    

 4.19 Τροφοδοσία Μπαταρίες    

 4.20 Συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ΝΑΙ    

 4.21 Διαβάθμιση IP IP20 ή καλύτερη    

 4.22 Μνήμη  >= 20 μετρήσεις    

 4.23 Διαθέσιμο Android SDK που παρέχεται από 

τον κατασκευαστή  
ΝΑΙ    

 4.24 Διάρκεια εγγύησης 2 χρόνια ή περισσότερο    

 4.25 Απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό CE ΝΑΙ    

 4.27 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 4.28 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

ΝΑΙ    
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πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

 4.29 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 4.30 Αριθμός συσκευών 3115 τεμάχια    

ΤΜΗΜΑ 5: Έξυπνη ζυγαριά 
CPV: 38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 330.000,00 €(άνευ ΦΠΑ) 

 5 Έξυπνη ζυγαριά 

 5.1 Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης ΝΑΙ    

 5.2 Παρεχόμενες μετρήσεις: Βάρος (kg), Δείκτης 

Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), Σωματικό λίπος (%), 

Μυϊκή μάζα (kg) 

ΝΑΙ    

 5.3 Μονάδες μέτρησης kg    

 5.4 Εύρος βάρους 5 kg - 180 kg    

 5.5 Εύρος σωματικού λίπους 5% - 65%    

 5.6 Ακρίβεια σωματικού βάρους <= ±0,5 kg (between 5-50 

kg) 

<= ±1 % (between 50-180 

kg) 

   

 5.7 Ακρίβεια σωματικού λίπους <= ±1%    

 5.8 Ανάλυση κλίμακας <= 0.1 kg    

 5.9 Bluetooth έκδοση >= v4.0    

 5.10 Ενσωματωμένη μνήμη ΝΑΙ    

 5.11 Διαθέσιμο SDK που παρέχεται από τον 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ    

 5.12 Τροφοδοσία Μπαταρίες    

 5.13 Συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ΝΑΙ    

 5.14 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 5.15 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 5.16 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ    
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θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

 5.17 Οθόνη  ΝΑΙ    

 5.18 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 5.19 Αριθμός συσκευών 3815 τεμάχια    

ΤΜΗΜΑ 6: Έξυπνο θερμόμετρο 
CPV: 38412000-6  Θερμόμετρα 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00 €(άνευ ΦΠΑ) 

 6 Έξυπνο θερμόμετρο 

 6.1 Τύπος Ασύρματο θερμόμετρο μετώπου 

χωρίς επαφή 
ΝΑΙ    

 6.2 Αισθητήρας υπερύθρων ΝΑΙ    

 6.3 Αισθητήρας απόστασης ΝΑΙ    

 6.4 Εύρος μέτρησης Τουλάχιστον 34°C - 42°C    

 6.5 Ανάλυση μέτρησης <= ±0.2°C    

 6.6 Ανάλυση οθόνης <= 0.2 °C    

 6.7 Μονάδες οθόνης °C    

 6.8 Απόσταση μέτρησης από το μέτωπο Up to 3 cm    

 6.9 Χρόνος μέτρησης ≤ 5 sec    

 6.10 Οθόνη  ΝΑΙ    

 6.11 Τροφοδοσία Μπαταρίες    

 6.12 Συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ΝΑΙ    

 6.13 Bluetooth έκδοση >= v4.0    

 6.14 Ενσωματωμένη μνήμη ΝΑΙ    

 6.15 Διαθέσιμο SDK που παρέχεται από τον 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ    

 6.16 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 6.17 Απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό CE ΝΑΙ    

 6.18 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 
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Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

 6.19 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ    

 6.20 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 6.21 Αριθμός συσκευών 4900 τεμάχια    

ΤΜΗΜΑ 7: Έξυπνο οξύμετρο
 

CPV: 33124100-6  Συσκευές διαγνωστικής 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00 €(άνευ ΦΠΑ) 

 7 Έξυπνο οξύμετρο 

 7.1 Τύπος Παλμικό οξύμετρο δακτύλου ΝΑΙ    

 7.2 Μήκος κύματος κορυφής 660nm/880nm    

 7.3 Μέγιστη ισχύς οπτικής εξόδου <= 5mW    

 7.4 Εύρος μέτρησης SpO2 70% - 99%    

 7.5 Ακρίβεια μέτρησης SpO2 <= ±2% 80%-99% 

<= ±3% 70%-79% 
   

 7.6 Εύρος μέτρησης καρδιακών παλμών 30-250 bpm    

 7.7 Ακρίβεια μέτρησης παλμού 30-99 bpm <= ±2 bpm, 

100-250 bpm <= ±2 bpm 

±2%. 

   

 7.8 Παρέχεται κυματομορφή παλμού ΝΑΙ    

 7.9 Παρέχεται δείκτης διάχυσης (Perfusion 

index) 
ΝΑΙ    

 7.10 Οθόνη ΝΑΙ    

 7.11 Πηγή ισχύος Μπαταρίες    

 7.12 Συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ΝΑΙ    

 7.13 Αυτόματη απενεργοποίηση ΝΑΙ    

 7.14 Ασύρματη συνδεσιμότητα Bluetooth Low 

Energy 

ΝΑΙ 
   

 7.15 Περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB ΝΑΙ    
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 7.16 Ενσωματωμένη μνήμη ΝΑΙ    

 7.17 Διαθέσιμο SDK που παρέχεται από τον 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ    

 7.18 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 7.19 Απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό CE ΝΑΙ    

 7.20 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 7.21 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ    

 7.22 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 7.23 Αριθμός συσκευών 4900 τεμάχια    

ΤΜΗΜΑ 8: Έξυπνο ρολόι

 CPV: 18522000-4 Ρολόγια χειρός 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.212.000,00€(άνευ ΦΠΑ) 

 8 Έξυπνο ρολόι 

 8.1 Τύπος Έξυπνο ρολόι ΝΑΙ    

 8.2 Αισθητήρες συσκευής: 

− Παρακολούθηση καρδιακών 

παλμών  

− Επιταχυνσιόμετρο. 

− Πυξίδα. 

 

ΝΑΙ    

 8.3 Παρεχόμενες δυνατότητες παρακολούθησης 

δραστηριότητας: 

− Βηματόμετρο 

− Απόσταση και ταχύτητα με βάση τη 

χρήση GPS 

− Θερμίδες που καταναλώνονται 

− Διανυθείσα απόσταση 

− Μετρητής λεπτών έντονης 

δραστηριότητας. 

− Ζώνες καρδιακών 

παλμών/ειδοποιήσεις/θερμίδες 

NAI    
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 8.4 Παρεχόμενα χαρακτηριστικά 

παρακολούθησης υγείας: 

− Καρδιακός ρυθμός με μέτρηση από 

τον καρπό (συνεχής) 

− Ρυθμός αναπνοής (συνεχής) 

− Κορεσμός του οξυγόνου στο αίμα  

− Παρακολούθηση ύπνου (ώρες 

ύπνου/αφύπνισης, χρόνος σε 

βαθύ/ελαφρύ/στάδιο REM κλπ) 

− Ημερήσιοι καρδιακοί παλμοί σε 

κατάσταση ηρεμίας 

− Ειδοποιήσεις μη φυσιολογικού 

καρδιακού ρυθμού 

NAI    

 8.5 Οθόνη αφής NAI    

 8.6 Μέγεθος διαγώνιου οθόνης >= 1,3”    

 8.7 Έγχρωμη οθόνη NAI    

 8.8 Ανάλυση οθόνης >= 240 x 240 pixels    

 8.9 Υλικό οθόνης Γυαλί    

 8.10 Διαθέσιμα φυσικά κουμπιά NAI    

 8.11 Υλικό ιμάντα Σιλικόνη    

 8.12 Δυνατότητα εφαρμογής σε καρπούς με 

περιφέρεια 
125-190 mm    

 8.13 Μνήμη συσκευής >= 100 hours of activity 

data 
   

 8.14 Aντοχή στο νερό (αδιάβροχο) NAI    

 8.15 Βάρος ≤ 40 gram    

 8.16 Διάρκεια ζωής μπαταρίας >= 3 ημέρες    

 8.17 Ασύρματη συνδεσιμότητα Bluetooth ΝΑΙ    

 8.18 Περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης ΝΑΙ    

 8.19 Διαθέσιμο SDK που παρέχεται από τον 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ    

 8.20 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 8.21 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 8.22 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ΝΑΙ    
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ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

 8.23 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 8.24 Αριθμός συσκευών 4900 τεμάχια    

ΤΜΗΜΑ 9: Συσκευές και αισθητήρες έξυπνου σπιτιού #1

 CPV: Κεντρική μονάδα  32423000-4, Λαμπτήρας  31532300-7, ασύρματος αισθητήρας κίνησης/φωτός 

35125100-7, ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας/υγρασίας 35125100-7, Integration hub kit 

30212000-8, Zigbee USB dongle 32344210-1, Κάρτα μνήμης Micro-SD 30233180-6, Πολύμπριζο 

31600000-2, Καλώδιο Ethernet  31224400-6. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 630.000,00 €(άνευ ΦΠΑ) 

9 Συσκευές και αισθητήρες έξυπνου σπιτιού #1 

9.0 Σετ συμβατών συσκευών που 

περιλαμβάνει: Προγραμματιζόμενους 

λαμπτήρες, αισθητήρες κίνησης/φωτός και 

κεντρική μονάδα 

-    

 9.01 Ασύρματη συνδεσιμότητα Zigbee    

 9.02 Διαθέσιμη σύνδεση με την πλατφόρμα 

OpenHAB 
ΝΑΙ    

 9.1 Κεντρική μονάδα -    

 9.1.1 Ασύρματη ζώνη συχνοτήτων 2400-2483.5 MHz    

 9.1.2 Θύρα LAN ΝΑΙ    

 9.1.3 Αριθμός συνδεδεμένων λαμπτήρων Έως 50    

 9.1.4 Αριθμός συνδεδεμένων εξαρτημάτων Έως 10    

 9.1.5 Πηγή ρεύματος (περιλαμβάνεται) Μετασχηματιστής AC    

 9.1.6 Περιλαμβάνεται καλώδιο δικτύου Ethernet ΝΑΙ    

 9.1.7 Συμβατό με τους λαμπτήρες και τους 

αισθητήρες (παράγραφοι Α 9.4, Α 9.5, Α 9.6) 

ΝΑΙ 
   

 9.1.8 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 9.1.9 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 9.1.10 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη ΝΑΙ    
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λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

 9.1.11 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 9.1.12 Αριθμός συσκευών 1335 τεμάχια    

 9.2 Λαμπτήρας #1 -    

 9.2.1 Τεχνολογία λαμπτήρων LED    

 9.2.2 Χρώμα Λευκό    

 9.2.4 Υποστηριζόμενη θερμοκρασία λευκού 

χρώματος 
2200K - 6500K    

 9.2.5 Ρύθμιση φωτεινής έντασης (dimmable) ΝΑΙ    

 9.2.6 Φωτεινότητα >= 1055 lm     

 9.2.7 Τάση λειτουργίας 220V - 240V    

 9.2.8 Διάρκεια ζωής >= 25000 ώρες 

>= 50000 κύκλοι 

μεταγωγής 

   

 9.2.9 Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth και/ή 

Zigbee. 
ΝΑΙ    

 9.2.10 Βάση υποδοχής (ντουί) E27    

 9.2.11 Συντελεστής μορφής A60    

 9.2.12 Συμβατότητα με την κεντρική μονάδα (Α 9.3) ΝΑΙ    

 9.2.13 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 years or more    

 9.2.14 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 9.2.15 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ    

 9.2.16 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

ΝΑΙ    
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SDK/API) 

 9.2.17 Αριθμός συσκευών 1335 τεμάχια    

 9.3 Λαμπτήρας #2 -    

 9.3.1 Τεχνολογία λαμπτήρων LED    

 9.3.2 Χρώμα Λευκό    

 9.3.4 Υποστηριζόμενη θερμοκρασία λευκού 

χρώματος 
2200K - 6500K    

 9.3.5 Ρύθμιση φωτεινής έντασης (dimmable) ΝΑΙ    

 9.3.6 Φωτεινότητα >= 450 lm     

 9.3.7 Τάση λειτουργίας 220V - 240V    

 9.3.8 Διάρκεια ζωής >= 25000 ώρες 

>= 50000 κύκλοι 

μεταγωγής 

   

 9.3.9 Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth και/ή 

Zigbee. 
ΝΑΙ    

 9.3.10 Βάση υποδοχής (ντουί) E14    

 9.3.11 Συντελεστής μορφής Candle    

 9.3.12 Συμβατότητα με την κεντρική μονάδα (Α 9.3) ΝΑΙ    

 9.3.13 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 9.3.14 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 9.3.15 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ    

 9.3.16 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 9.3.17 Αριθμός συσκευών 1335 τεμάχια    

 9.4 Ασύρματος αισθητήρας κίνησης/φωτός -    

 9.4.1 Αισθητήρας φωτός ΝΑΙ    

 9.4.2 Αισθητήρας κίνησης ΝΑΙ    
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 9.4.3 Αισθητήρας θερμοκρασίας ΝΑΙ    

 9.4.4 Ασύρματη εγκατάσταση ΝΑΙ    

 9.4.5 Πηγή ισχύος Μπαταρίες    

 9.4.6 Συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ΝΑΙ    

 9.4.7 Διάρκεια ζωής μπαταρίας Έως 2 χρόνια    

 9.4.8 Προστασία IP >= IP42    

 9.4.9 Συμβατότητα με την κεντρική μονάδα (Α 9.3) ΝΑΙ    

 9.4.10 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 9.4.11 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 9.4.12 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ    

 9.4.13 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 9.4.14 Αριθμός συσκευών 1335 τεμάχια    

 Σετ συσκευών που περιλαμβάνει: 

Αισθητήρα θερμοκρασίας/υγρασίας, 

προσαρμογέα USB Zigbee και Integration 

hub kit 

-    

 9.5 Ασύρματος αισθητήρας 

θερμοκρασίας/υγρασίας 
-    

 9.5.1 Εύρος θερμοκρασίας -20°C –  +50°C    

 9.5.2 Ακρίβεια θερμοκρασίας <= ±0.3°C    

 9.5.3 Εύρος υγρασίας 0-100% RH, χωρίς 

συμπύκνωση 
   

 9.5.4 Ακρίβεια υγρασίας <= ±3%    

 9.5.5 Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης 30 kPa - 110 kPa    

 9.5.6 Ακρίβεια ατμοσφαιρικής πίεσης <= ±0.12 kPa    

 9.5.7 Ασύρματη εγκατάσταση NAI    

 9.5.8 Πρωτόκολλο ασύρματης συνδεσιμότητας Zigbee    
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 9.5.9 Πηγή τροφοδοσίας: Μπαταρίες    

 9.5.10 Διάρκεια ζωής μπαταρίας >= 2 χρόνια     

 9.5.11 Συμβατότητα με την κεντρική μονάδα (Α 

10.2) 
ΝΑΙ    

9.5.12 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 9.5.13 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 9.5.14 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ    

 9.5.15 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 9.5.16 Αριθμός συσκευών 2670 τεμάχια      

 9.6 Integration hub kit -    

 9.6.1 Επεξεργαστής (CPU) Τετραπύρηνος 64-bit SoC 

ή καλύτερος 
   

 9.6.2 Ταχύτητα επεξεργαστή >= 1.5GHz    

 9.6.3 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης >= 4GB    

 9.6.4 Ασύρματη συνδεσιμότητα: 2,4 GHz και 5,0 

GHz IEEE 802.11ac ασύρματη, Bluetooth 5.0, 

BLE. 

ΝΑΙ 

   

 9.6.5 Θύρες: x1 (ή περισσότερες) Gigabit 

Ethernet, x2 (ή περισσότερες) θύρες USB 

3.0. x2 (ή περισσότερες) θύρες USB 2.0. 

ΝΑΙ 

   

 9.6.6 Υποδοχή κάρτας Micro-SD ΝΑΙ    

 9.6.7 Καλώδιο τροφοδοσίας (περιλαμβάνεται) ΝΑΙ    

 9.6.8 Προσαρμογέας τροφοδοσίας 

(περιλαμβάνεται) 

ΝΑΙ 
   

 9.6.9 Προστατευτική θήκη ΝΑΙ    

 9.6.10 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 9.6.11 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 
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Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

 9.6.12 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ    

 9.6.13 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 9.6.14 Αριθμός συσκευών 1335 τεμάχια    

 9.7 Zigbee USB dongle -    

 9.7.1 Διαμόρφωση για εφαρμογές Zigbee2mqtt ΝΑΙ    

 9.7.2 Εξοπλισμένο με CC2531 Zigbee και IEEE 

802.15.4 ασύρματη MCU ή καλύτερα 
ΝΑΙ    

 9.7.3 Θύρες USB 2.0 ή νεότερες    

 9.7.4 Διαθέσιμη διασύνδεση για το openHAB ΝΑΙ    

 9.7.5 Διεπαφή εντοπισμού σφαλμάτων (debug 

interface) 
ΝΑΙ    

 9.7.6 Συμβατότητα με την κεντρική μονάδα (Α 

10.2) 
ΝΑΙ    

 9.7.7 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 9.7.8 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 9.7.9 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ    

 9.7.10 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 9.7.11 Αριθμός συσκευών 1335 τεμάχια    

 9.8 Κάρτα μνήμης Micro-SD -    
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 9.8.1 Χωρητικότητα >= 32 GB    

 9.8.2 Τύπος Class 10, A1 ή καλύτερη    

 9.8.3 Διάρκεια εγγύησης: 2 χρόνια ή περισσότερο. 2 χρόνια ή περισσότερο    

 9.8.4 Οδηγίες/Εγχειρίδια χρήσης (όπου 

υπάρχουν) 

ΝΑΙ, 6 γλώσσες (Ελληνικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ρουμανικά) και 

υποχρεωτικά στα αγγλικά 

   

 9.8.5 Εφόσον ο προμηθευτής περιληφθεί στη 

λίστα των επικρατέστερων προμηθευτών, 

μία συσκευή καθώς και τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να παρασχεθεί για την 

ενσωμάτωση με την εφαρμογή Android, 

πριν την οριστική επιλογή του προμηθευτή. 

ΝΑΙ    

 9.8.6 Το κόστος χρήσης του SDK/API 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής 

(δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση 

SDK/API) 

ΝΑΙ    

 9.8.7 Αριθμός συσκευών 1015 τεμάχια    

 9.9 Καλώδιο Ethernet -    

 9.9.1 Τύπος CAT 5e UTP cable    

 9.9.2 Μήκος 2 m    

 9.9.3 Αριθμός συσκευών 2670 τεμάχια    

 9.10 Πολύμπριζο -    

 9.10.1 Αριθμός πριζών >= 4    

 9.10.2 Τύπος εξόδου Γείωση Schuko    

 9.10.3 Μήκος καλωδίου >= 1,5 m    

 9.10.4 Αριθμός συσκευών 1335 τεμάχια    

 

 

 

 

 

 

 

  





 

23 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

 

Στοιχεία προσφέροντος:………………………….. 

 

Α/Α Τμήμα/Είδος Ποσότητα(τμχ) Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδος 

(€) 

[Αριθμητικώς] 

Συνολικό 

Κόστος (€) 

[Αριθμητικώς] 

Συνολικό Κόστος (€) 

[Ολογράφως] 

      

      

      

 Σύνολο   

 ΦΠΑ   

 Γενικό Σύνολο   

 

 

Αθήνα  ...../...../.......... 

    Για τον Διαγωνιζόμενο 

(όνομα – υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ4. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………5 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..6  

                                                           
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
4  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό 

ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 

αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
5   ο.π. υποσ. 3. 
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................... 7  της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 

τμήμα/τα ...............8  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 

ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....................ημέρες 9 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 10.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 

θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της11.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

                                                                                                                                                                                                                
6  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
7  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
8 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 

τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
9  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
10  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 

4281/2014).  
11  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
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της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε12. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα131)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)142................................ 

 

                                                           
12  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και 

κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
142  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ153. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..164 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη 

της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..175/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    

ημέρες197 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

                                                           
153  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
164  Όπως υποσημείωση 3. 
175  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση. 

186  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
197  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης208) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε219. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

  

                                                           
208

  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
219  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και 

κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ 

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

σύνταξης και διαχείρισης του. Tο αρχείο XML υπάρχει αναρτημένο προκειμένου να συντάξουν μέσω της 

υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους οι υποψήφιοι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
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[1]

 

Notice(14284/2022) of open online tender process for the award of goods: 

 

“Electronic Equipment Supply” 

With a total estimated value of €5,812,000.00, excluding VAT 

within the project 

"SMART BEAR" 

[ICCS code: 63/109100 and Grand Agreement number 857172] 
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1. CONTRACTING AUTHORITY AND SCOPE OF CONTRACT 

1.1 Contracting Authority Details 
 

 
 

Corporate Name INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER 
SYSTEMS (ICCS) 

Mailing address PATISION 42 

City ATHENS 

Postal Code 10682 

Vat number  EL090162593 

NUTS EL303 

Country GREECE 

Telephone 0030 210 772402 

e-mail episey@central.ntua.gr 

Contact person Ioannis Xanthoulis 

Main address (URL) https://www.iccs.gr/  

 
Contracting Authority 

The Contracting Authority in this Tender Procedure is the INSTITUTE OF COMMUNICATION 
AND COMPUTER SYSTEMS (ICCS), of the School of Electrical and Computer Engineering 
(ECE) of the National Technical University of Athens (NTUA). It was founded to support the 
performance of top-quality research, development activities and the provision of scientific 
service to private and public bodies. 

 
The Contracting Authority, as an independent administrative authority, is a Central 
Government Authority (CGA), in the sense of Article 2, par. 1, point 2 of Law 4412/2016, as 
presently in force, and belongs to the General Government Subsector, in the sense of Article 
14 (1)(c) of Law 4270/2014, as presently in force. 

 

Contact Details 

a) The contract documents are available for unobstructed, full, direct and free online 
access via the "Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ” portal: www.promitheus.gov.gr  

b) Also, this information is available at the online address of the Contracting Authority: 
https://www.iccs.gr/  

c) Tenders must be submitted electronically at: www.promitheus.gov.gr 

d) Any kind of communication and exchange of information takes place through "Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ” Supplies 
and Services (hereinafter "Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ”), which is accessible from the Portal (www.promitheus.gov.gr) 
of the OIS "Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ”. 

e) Further information on the procedure and relevant issues is available from the Procurement 
Department of the ICCS during working days and hours on the tel. 210 772 4024 and email: 
ioannis.xanthoulis@iccs.gr .

https://www.iccs.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.iccs.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:ioannis.xanthoulis@iccs.gr
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1.2 Procedure Details 

Type of process 

The tender process will be conducted in line with the open process of Article 27 and 36 of 
Law 4412/2016, using the platform of the National Electronic Public Procurement System 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
 
This contract will be funded by the research program: Horizon 2020 Framework Programme, 
Health, demographic change and wellbeing, Trusted digital solutions and Cybersecurity in 
Health and Care, with ID:H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 and Grant Agreement Number: 
857172 of the European Commission entitled "SMART BEAR", ICCS research program code: 
63/109100 and Scientific Coordinator Professor, Dionysios Dimitrios Koutsouris. 
 
The cost for this contract is borne by the relevant appropriation of the Agency's budget for the 
financial year 2022 with A.C.: 63/109100, with no. Prot.: 23119/31-12-2021. 
The amount of expenditure for this contract falls under the budget heading "14.03 OTHER 
EQUIPMENT USED FOR RESEARCH NEEDS", for the year 2022. 
 

Country Beneficiaries Amount of money (euro) 

Italy Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Informatica “Giovanni degli Antoni”, Via G. 
Celoria, 18, 20133, Milano, Italy 

 € 1.000.000,00 

France ASSOCIATION CATEL RESEAU,  Immeuble 
IRUS - PIBS - CP 04 - 56038 VANNES Cedex 

€ 1.215.000,00 

Romania Fundatia “Ana Aslan International” 

P-ta Mihail Kogalniceanu, nr.1, ap.17, Sector 5; 
050064 Bucuresti, Romania 

€ 1.215.000,00 

Spain IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL, B87324844, 
C/ Zurbaran 28 – 28010 Madrid 

€ 1.215.000,00 

Greece INSTITUTE OF COMMUNICATION AND 
COMPUTER SYSTEMS (ICCS), Patision 42, 
10682, Athens 
 

€ 1.167.000,00 

 
 

The tenders are submitted electronically by the candidate economic operators, via the 
www.promitheus.gov.gr online portal until the final date and time for the submission of tenders 

set out in this Tender Notice, in the Greek language, in an electronic folder, in accordance 

with the provisions of Law 4155/2013 (Government Gazette 120/Α/2013), Article 15 of 
Ministerial Decision No. 56902/215/19-05-2017 (Government Gazette B1924/Β/02-06-2017) 
"Technical details and procedures of operation of the National Electronic Public Procurement 
system (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)", and also Law 4412/2016 shall be applicable, as appropriate. 

Economic operators must submit to the Contracting Authority within ten (10) working days 
after the electronic submission, in written form and in a sealed envelope, the electronic tender 
documents, which must be submitted in the form of an original, in accordance with Law 
4250/2014. Such documents and supporting documentation include the participation bond, 
the original documents issued by private bodies and not ratified by a lawyer, as well as the 
documents bearing the Hague Apostille. Digitally signed documents and supporting 
documents, Government Gazette issues, technical brochures and any other documents which 
according to Law 4250/2014 must be accepted by the respective authorities in copies of the 
originals are not submitted in printed format. The Contracting Authority may request, at any 
time during the process, that the candidates submit in written form and within a reasonable 
deadline all or specific documents or supporting documentation which they have submitted 
electronically, should this be required for the proper conduct of the process. 

 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Brief description of physical and financial object of the Contract 
 

1.3.1 The scope of this tender process is to select Contractors to provide goods to all the 
aforementioned Authorities during the following phases, up to the conduct of the Open 
International Online Tender Process for project "Smart Bear". 

The services provided are classified under the following code number of the Common 

Procurement Vocabulary (CPV) :  

 

32552100-8 Telephone sets 

18522000-4 Wristwatches 

33123100-9 Tensiometer 

38311000-8 Electronic scales and accessories 

38412000-6 Thermometers 

33124100-6 Diagnostic devices 

33185000-0 Hearing Aids 

32423000-4 Network hubs 

31532300-7 Globe lamps 

35125100-7 Motion & Light Sensor 

35125100-7 Temperature & Humidity Sensor 

30212000-8 Integration hub kit 

32344210-1 Zigbee USB dongle 

30233180-6 MicroSD memory card 

31600000-2 Multiplug extension 

31224400-6 Ethernet cable 





 

36 

 

This procurement procedure is divided in lots, as accordingly:  

 

Lot Description Maximum Estimated Budget (Euro) 

1 Hearing Aids  €          910.000,00 

2 Smartphones 1  €          580.000,00 

3 Smartphones 2  €          880.000,00 

4 Smart Blood Pressure  €          320.000,00 

5 Smart-scale  €          330.000,00 

6 Smart-Thermometer  €          400.000,00 

7 Smart-Oximeter  €          550.000,00 

8 Smartwatch  €      1.212.000,00 

9 Smarthome devices  €          630.000,00 

 

 

No Lot Spain France Italy Greece Romania  

Quantity Quantity Quantity Quantity Quantity Total Quantity 

1 Hearing Aids 400 400 360 400 400 1960 

2 Smartphone 1 200 200 180 200 200 980 

3 Smartphone 2 800 800 720 800 800 3920 

4 Smart Blood Pressure 570 640 400 725 780 3115 

5 Smart-scale 570 790 800 735 920 3815 

6 Smart-thermometer 1000 1000 900 1000 1000 4900 

7 Smart Oximeter 1000 1000 900 1000 1000 4900 

8 Smart watch 1000 1000 900 1000 1000 4900 

9 Smart home devices 80 390 230 370 265 1335 

 
It is noted that the A.A. and each participating country / body, reserve the right and the obligation to supply the 
described items and these quantities by at least 80% for each department. The final percentage, which can range 
from 80% to 100%, will depend on the maximum number of patients and volunteers who will work with the medical 
staff. 
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A detailed description of the scope of the Contractor's goods and list of Deliverables is 
provided in Annex I to this Notice. 

Tenders may be submitted for one, for several or for all of the above lots.  

1.3.2 Term 

1.3.2.1 The term of the contract to be signed is ten (10)  months as of its signing. The 
schedule for submitting the separate Deliverables of the Project is included  in Annex I 
hereto. 

1.3.2.2 Irrespective of the overall duration, the Project will not be deemed to be completed if 
the Contractor’s obligations under the contract to be signed have not been fully performed. 

 

1.3.3 Budget 

1.3.3.1 The estimated total value of the contract amounts to five million eight hundred twelve thousand 
euros (€  5,812,000.00), excluding VAT. 

 

1.3.4 Award criterion 

The award criterion for the contract will be the most economically advantageous offer based 
on the best value for money, which is estimated on the basis of criteria linked to     the scope 
of this contract, in accordance with the herein provisions. 

 

1.4 Institutional framework 
 

The award and performance of the contract shall be governed by the applicable laws and the 
regulatory acts under the authorisation of such laws, as in force, and in particular: 

- Law 4412/2016 (Government Gazette 147/Α/2016) "On Public Procurements of Works, 
Supplies and Services Contracts (adaptation to Directives 2014/24/ ΕU and 2014/25/ΕC)", 
and in force; 

- Law 4270/2014 (Government Gazette 143/Α/2014) "Authorities of fiscal management and 
supervision (incorporation of Directive 2011/85/EU) – public accounting and other 
provisions", as in force, 

- Law 4250/2014 (Government Gazette 74/Α/2014) "Administrative Simplifications - 
Cancellations, Mergers of Legal Entities and Services of the Public Sector - Amendment of 
Provisions of P.D. 318/1992 (GG Α΄161) and other regulations", as currently in force, and 
in particular the provisions of Article 1, 

- Paragraph G of Law 4152/2013 (Government Gazette 107/Α/2013) "Adaptation of Greek 
laws to Directive 2011/7 of 16.2.2011 on combating late payment in commercial 
transactions", 

- Law 4013/2011 (Government Gazette 204/Α/2011) "Establishment of Single Independent 
Public Procurement Authority and Central Electronic Public Procurements Registry – 
Replacement of sixth chapter of Law 3588/2007 (bankruptcy code) – Consolidation 
procedure preceding bankruptcy and other provisions", as currently in force, 

- Law 4155/2013 (Government Gazette 120/Α/2013) "National System of Electronic Public 
Procurements and other provisions", as in force, 

- Law 3861/2010 (Government Gazette 112/Α/2010) "Strengthening transparency by the 
obligatory posting of laws and acts of the governmental, administrative and self- 
administrative bodies on the internet on "Clarity Program" (Diavgeia) and other provisions", 

- Law 2859/2000 (Government Gazette 248/Α/2000) "Ratification of Value Added Tax 
Code", 
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- Law 2690/1999 (Government Gazette 45/Α/1999) "Ratification of Code of Administrative 
Proceedings and other provisions", and in particular Articles 7 and 13 through 15, 

- Presidential Decree 28/2015 (Government Gazette 34/Α/2015) "Codification of provisions 
for access to public documents and information", 

- Presidential Decree 80/2016 (Government Gazette 145/Α/2016) "Undertaking of 
obligations by Authorising Officers", 

- Presidential Decree 39/2017 (Government Gazette 64/Α/2017) "Regulation for the 
examination of Preliminary Appeals before the Authority for the Examination of Preliminary 
Appeals", 

- Presidential Decree 387/2002 (Government Gazette 335/Α/2002) "Internal Structure of the 
National Telecommunications and Post Commission (EETT), qualifications and method of 
selection of supervisors and relevant provisions" 

- Decision No. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Government Gazette 5968/Β/31-12- 2018) 
of the Deputy Minister of Economy and Development "Replacement of Ministerial Decision 
No. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (GG Β’ 3521) titled "Amendment and replacement of 
Ministerial Decision No. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Government Gazette Β’ 1822) 
"National regulations of eligibility of costs for the NSRF 2014-2020 programs - Checks of 
legality of public contracts of co-funded NSRF 2014-2020 acts by Management Authorities 
and Intermediary Bodies - Procedure of objections on act evaluation results"", 

- Decision No. Π1/2390/16-10-2013 (Government Gazette 2677/Β/2013) of the Minister of 
Development and Competition "Technical details and procedures of operation of the 
National Electronic Public Procurement System (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)", 

- Joint Ministerial Decision Π1/2380/18-12-2012 (Government Gazette 3400/Β/2012) Joint 
Ministerial Decision "Regulation of specific issues relating to the operation and 
management of the Central Electronic Register for Public Contracts of the Ministry of 
Development Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks", 

- Decision No. 57654/22-05-2017 (Government Gazette 1781/Β/2017) of the Minister of 
Economy and Development "Regulation of specific issues relating to the operation and 
management of the Central Electronic Register for Public Contracts (ΚΗΜΔΗΣ) of the 
Ministry of Economy and Development", 

- Decision No. 56902/215/19-05-2017 (Government Gazette 1924/Β/2017) of the Minister of 
Economy and Development "Technical details and procedures of operation of the National 
Electronic Public Procurement System (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)", 

- Presidential Decree 39/4-05-2017 "Regulation for the examination of Preliminary Appeals 
before the Authority for the Examination of Preliminary Appeals", 

- Decision No. 1191/14-03-2017 (Government Gazette 969/Β/2017) of the Ministers of 
Justice, Transparency and Human Rights and Finance "Determination of time, method of 
calculation of the process for the withholding and payment of the 0.06% withholding in 
favour of the Preliminary Appeal Examination Authority (Α.Ε.Π.Π.), and of the other details 
of the implementation of paragraph 3 of Article 350 of Law 4412/2016 (Α’ 147)." 

- Joint Ministerial Decision 62189/2001 "Regulation for the Economic Management of the 
EETT" (Government Gazette 1391/Β/2001), 

- The regulatory acts issued in execution of the above laws, the other provisions expressly 
referred to or arising from the provisions of the contractual documents hereof, and all the 
provisions of the insurance, labour, social, environmental and taxation law governing the 
award and performance of this contract, even if not expressly referred to above. 
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1.5 Deadline for the receipt of tenders and conduct of tender procedure 
 

The end date for the receipt of tenders is the 17/10/2022 on Monday, at 15.00 

The procedure for the electronic opening of the offers will be carried out using the platform of 
the National Electronic Public Procurement System (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), via the 
www.promitheus.gov.gr portal of this System, on the …., day …. and time ….. 

 

1.6 Publicity  

Publication at national level 

The notice (summary of this Tender Notice), and the full text of this Notice have been 
registered on the Central Online Register of Public Contracts (ΚΗΜΔΗΣ). 

The full text of this Tender Notice was also registered on the portal of the Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr, where it received System Number: ….. 

Clarifying questions related to the technical requirements and other terms of the Tender 
Notice, may be submitted by the interested parties electronically only using the platform of the 
National Electronic Public Procurement System (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), via its portal 
www.promitheus.gov.gr. 

The notice (summary of this Tender Notice) as provided for in Article 2(4)(16) of Law 
3861/2010, was posted online, athttp://et.diavgeia.gov.gr/ ("ΔΙΑΥΓΕΙΑ" programme). 

 
A summary of this Declaration is also published in the Greek Press, in accordance with article 66 of Law 
4412/2016. 
The Tender Notice is registered online, on the Contracting Authority's website, at (URL): https://www.iccs.gr/  

 

Publication costs 

The cost of publications in the Greek Press shall be borne by the Contractor (L.4412/2016 
article 379 par. 10 and 12, L.3548/2007 article 4 and Law 3801/2009 article 46).  In case there 
is more than one Contractor, the apportionment of the cost is based on the estimated value of 
each section (as a percentage of the total estimated value of the contract). In case of non-
conclusion of a contract for one or more sections, the Contracting Authority assumes the 
relevant cost of publications, which concerns the corresponding sections which were deemed 
infertile. 

 

1.7 Principles applicable to the award procedure 
 

Economic operators commit to: 

a) comply with and to comply during performance of the contract, if selected, with their 
obligations arising from the provisions of the environmental, social insurance and labour 
legislation, established in accordance with EU Law, Greek law, collective agreements or 
international provisions of environment, social and labour law, which are listed in Annex X of 
Appendix A of Law 4412/2016. Compliance with these obligations is checked and certified by 
the bodies that supervise public procurement execution and the competent public authorities 
and services that act within the limits of their responsibility and competence, 

b) not act in an unfair, illegal or abusive manner throughout the award procedure or during 
the contract performance stage, if selected, 

c) take the necessary measures to protect the confidentiality of the information which have 
been classified as confidential. 

 
 

2. GENERAL AND SPECIAL TERMS AND CONDITIONS OF 
PARTICIPATION 

 

2.1 General information 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.iccs.gr/
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2.1.1 Contract documents 

The documents of this award procedure are: 

 This Tender Notice with the Annexes which are an integral part hereof, 

 The EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT (ESPD), 

 Any supplementary information provided in the context of this procedure, especially in 
relation to the specifications and the relevant supporting documents, 

 The draft of the contract with its Annexes, which constitute an integral part thereof. 
 

2.1.2 Communication - Access to contract documents 

All communication related to the main information of the contract award procedure, and all 
information exchanges, and especially online submission, shall be carried out using the 
platform of the National Electronic Public Procurement System (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), via its 
www.promitheus.gov.gr portal. 

 
2.1.3 Provision of Clarifications 

The relevant requests for clarifications or information are submitted online at the website of 
this tender, via , the portal of the Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., a maximum of seven (7) days  prior to the end 
date for submission of tenders, and replies shall be respectively provided on the tender 
website via the www.promitheus.gov.gr portal of the Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. up to six (6) days prior to the 
end date for receipt of the tenders. Requests   for provision of supplementary information - 
clarifications are submitted by economic operators that are registered on the system, i.e. 
those in possession of the relevant credentials that have been granted to them (username 
and password), and the electronic file with the text of the questions must be digitally signed. 
Requests for the provision of clarifications or information that are submitted late, or using a 
different method, or if the electronic file accompanying them is not digitally signed, will not be 
considered. 

The Contracting Authority may extend the deadline for receipt of the tenders, in order to allow 
all interested economic operators to receive all the necessary information for drawing up their 
tenders, in the following cases: 

a) when, for any reason, despite an economic operator requesting additional information in a 
timely manner, this were not provided six (6) days at the latest before the deadline set for 
receipt of the tenders, 

b) when significant changes are made to the contract documents. 

The duration of the extension shall be proportional to the significance of the information or 
changes. 

When the additional information had not been requested in a timely manner or if it is not vital 
for the preparation of appropriate tenders, it will not be necessary to extend the deadlines. 

 
2.1.4 Language 

The contract documents have been drawn up in Greek and in English Language.  

In any case of discrepancy between the documents the Greek version shall prevail. 

Any objections or preliminary appeals should be submitted in Greek. 

The tenders and the documents and information contained in them shall be drawn up in  
Greek or are accompanied by an official translation into Greek. The Hague Convention of 5 
October 1961, ratified in Greece by Law 1497/1984 (Government Gazette 188/A) applies to 
foreign public documents and supporting documentation. More specifically, foreign private 
documents are accompanied by a translation into Greek ratified either by a person with such 
competence in accordance with the provisions of Greek legislation or a person with such 
competence according to the laws of the country where the document was drawn up. 

More specifically, all public documents concerning foreign economic operators to be 
submitted by the tenderers in this process, must be legally ratified and these documents may 
be translated by the translation service of the Ministry of Foreign Affairs or by the competent 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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consulate, or an attorney according to Articles 454 of the Code of Civil Procedure and 53 of 
the Code on Attorneys, or by a certified translator of the country of origin, if such a service 
exists in that country. Any public document and supporting documentation related to a foreign 
business in the form of a ratified photocopy either of the document legally ratified by the 
Consulate of the tenderers country, or from the original document with the "Apostille" stamp 
according to the Hague Convention of 5 October 1961, is respectively allowed. Such 
ratification must be made by a lawyer according to Articles 454 of the Hellenic Code of Civil 
Procedure and 53 of the Lawyers’ Code. 

Information and technical brochures and other - corporate or other - documents with a 
specialised technical content may be submitted in English without their Greek translation. 

Any form of communication with the Contracting Authority must be in the Greek language. 

 

2.1.5 Letters of guarantee/ bonds 

The guarantee letters / bonds outlined in paragraphs 2.2.2 and 4.1 hereof are issued by credit 
institutions legally operating in the Member States of the European Union or the European 
Economic Area or the Member States of the GPA, which possess this right in accordance with 
the applicable provisions. They may also be issued by the Single Fund of the Independently 
Employed (Ε.Τ.Α.Α.) - Engineers and Public Works Contractors’ Pension Fund (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
) or be provided with a note of the Deposits and Loans Fund with deposit of the corresponding 
amount to it. If a deposit is established with a securities deposit note at the Deposits and 
Loans Fund, the coupons or dividends expiring during the guarantee shall be returned 
following their expiry, to the economic operator in whose favour the guarantee is issued. 

The letters of guarantee are issued by one or more issuers of the previous paragraph of the 
economic operator's choice. 

These guarantees shall include at minimum the following information: a) the date of issue, b) 
the issuer, c) the Contracting Authority to which they are addressed, d) the number of the 
guarantee, e) the amount covered by the guarantee, f) the full corporate name, the TIN and 
the address of the economic operator in whose favour the guarantee is issued (in the case of 
a grouping all the above information for each member of the grouping), g) the conditions that: 
aa) the guarantee is provided irrevocably and unreservedly, and the issuer waives the right of 
division, and bb) in the event of forfeiture, the amount of the forfeiture shall be subject to the 
existing stamp duty, h) the information of the relevant Notice and the end date for the 
submission of tenders, i) the date of expiry or the effective date of the guarantee, j) the 
assumption of the obligation by the issuers of the guarantee to pay the amount of the 
guarantee in whole or in part within five (5) days after simple written notice of the party it is 
addressed to and k) in the case of performance bonds and advance payment bonds, the 
number and title of the relevant contract. 

Templates of the guarantee letters / bonds are given in Annex ΙV hereof. 

The Contracting Authority communicates with the issuers of the guarantee letters / bonds to 
ascertain their validity. 

 

2.1.6 Protection of personal data 

The contracting authority shall inform the natural person signing the bid as the Bidder or as 
the Legal Representative of the Bidder, that it or the third parties, by order and on its behalf, 
will process personal data contained in the bid files and the means of proof which submitted 
to it, in the context of this Competition, for the purpose of evaluating tenders and informing 
other participants in it, taking all reasonable measures to ensure the confidentiality and 
security of data processing and to protect them from any form of unfair processing, in 
accordance with the provisions of existing protection legislation personal data, as detailed in 
the detailed information attached hereto. 
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2.2 Eligibility - Quality Selection Criteria 
 

 

2.2.1 Eligible for participation 

1. Eligible to participate in the award procedure of this contract are natural or legal entities, 
and in case of groupings of economic operators, the members therein, which are established 
in: 

a) a Member State of the EU, 

b) a Member State of the European Economic Area (EEA), 

c) third countries that have signed and ratified the GPA, to the extent that the public contract 
to be awarded is covered by Annexes 1, 2, 4 and 5 and the general notes of Annex I of the 
above Agreement, related to the EU, and 

d) third countries that do not fall under point (c) of this paragraph and have concluded 
bilateral or multilateral agreements with the EU on matters of public contract award 
procedures. 

 

2. Groupings of economic operators, including temporary joint ventures, are not required to 
take on a specific legal form for submission of a tender. 

An economic operator cannot participate in more than one tenders in this Tender Procedure, 
at penalty of exclusion. 

3. The Contractor of this tender cannot participate itself as a candidate or be connected under 
any legal form with the candidate economic operators that will participate in the Project 
tender: "SMART BEAR" 

4. Where a tender is submitted by a grouping of economic operators all members shall be 
jointly and severally liable to the Contracting Authority. If the Contractor is a grouping and 
during the performance of the contract any of its members, due to incapability for any reason 
or due to force majeure, cannot meet its obligations, the other members continue to be liable 
to complete the contract on the same terms and conditions. The decision about the capability 
of meeting or not the terms of the contract is within the discretion of the Contracting Authority. 
Otherwise, the Contracting Authority must terminate the agreement 

 

2.2.2 Participation bond 

2.2.2.1 In order to validly participate in the award procedure for this contract, the participating 
economic operators (tenderers) must submit a participation bond of 2% of the estimated value 
of the contract. 

In particular, this contract is divided into the following sections and the amounts for the 
participation guarantee are as follows: 

SECTION 1: "Hearing Aids", estimated value 910. 000,00€ plus VAT, participation guarantee 
amount 18. 200,00 euro 

SECTION 2: "Smartphones 1", estimated value 580. 000,00€ plus VAT, participation 
guarantee amount 11. 600,00 euro 

SECTION 3: "Smartphones 2", estimated value 880. 000,00€ plus VAT, participation 
guarantee amount 17. 600,00 euro 

SECTION 4: "Smart Blood Pressure", estimated value 320. 000,00€ plus VAT, participation 
guarantee 6. 400,00 euro 

SECTION 5: "Smart-scale", with an estimated value of 330. 000,00€ plus VAT, with a 
participation guarantee of 6. 600,00 euro 

SECTION 6: "Smart-thermometer", estimated value 400. 000,00€ plus VAT, amount of 
participation guarantee 8. 000,00 euro 
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PART 7: "Smart Oximeter", estimated value 550. 000,00€ plus VAT, participation guarantee 
amount 11. 000,00 euro 

SECTION 8: "Smart watch", estimated value 1. 212. 000,00€ plus VAT, participation 
guarantee 24. 200,00 euro 

SECTION 9: "Smart home devices", estimated value 630. 000,00€ plus VAT, participation 
guarantee amount 12. 600,00 euro. 

In the case of a grouping of economic operators, the participation bond shall include the term 
that the bond covers the obligations of all economic operators participating in the grouping. 

The participation bond must be effective for at least thirty (30) days after expiry of the term of 
effect of the tender of par. 2.4.5 hereof, otherwise the tender shall be rejected. The 
Contracting Authority may ask the tenderer to extend, before their expiry, the term of effect of 
the tender and the participation bond. 

2.2.2.2 The participation bond shall be returned to the Contractor upon submission of the 
performance bond. 

The participation bond shall be returned to the other tenderers in accordance with the 
provisions of Article 72 of Law 4412/2016. 

2.2.2.3 The participation bond shall be forfeited when the tenderer withdraws its tender 
during its effective term, provides false documents or information referred to in par. 
2.2.3 through 2.2.6 hereof, fails to submit, in a timely manner, the supporting documentation 
provided for herein or fails to attend the signing of the contract in a timely manner. 

 

2.2.3 Grounds for exclusion 

A tenderer economic operator shall be excluded from participation in this contract award 
procedure (tender process) if one or more of the grounds set out in paragraphs 2.2.3.1, 
2.2.3.2, 2.2.3.3 and 2.2.3.4 apply to its person (if a separate natural or legal entity) or to one 
of its members (if a grouping of economic operators). 

a) When there is an irrevocable criminal conviction against the candidate for one of the 
following reasons: 

b) participation in a criminal organization, as defined in Article 2 of the Council 
Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organized    crime 
(OJ L 300 of 11.11.2008 p. 42), 

c) bribery, as defined in Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving 
officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union 
(OJ C 195 of 25.6.1997, p. 1) and in paragraph 1 of Article 2 of the Council Framework 
Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003, on combating corruption in the private sector (OJ L 
192 of 31.7.2003, p. 54), and as defined in the applicable legislation or the national law of the 
economic operator, 

d) fraud, in the sense of Article 1 of the Convention on the protection of the European 
Communities' financial interests (OJ C 316 of 27.11.1995, p. 48), which was ratified with Law 
2803/2000 (GG Α 48), 

e) terrorist crimes or offences connected to terrorist activities, as defined, respectively in 
Articles 1 and 3 of the Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002, on 
combating terrorism (OJ L 164 of 22.6.2002, p. 3) or instigation or abetting or attempt to 
commit a crime, as defined in Article 4 thereof, 

f) money laundering or the financing of terrorism, as defined in Article 1 of Directive 
2005/60/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 2005, on the 
prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist 
financing (OJ L 309 of 25.11.2005, σ. 15), which was incorporated into Greek legislation with 
Law 3691/2008 (GG Α΄ 166), 

g) child labour and other forms of trafficking in human beings, as defined in Article 2 of 
Directive 2011/36/EC of the European Parliament and the Council of 5 April 2011, on 
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preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing 
Council Framework Decision 2002/629/JHA (OJ L 101 of 15.4.2011, p. 1), which was 
incorporated in the national legislation with Law. 4198/2013 (GG Α΄ 215). 

The economic operator shall also be excluded when the person against whom any final 
criminal conviction has been issued is a member of its administrative, managerial, or 
supervisory body, or possesses powers of representation, decision-making or control therein. 

In the cases of limited liability companies (LTDs) and personal companies (General 
Partnership and Limited Partnerships) and Private Companies, the obligation of the previous 
paragraph applies at minimum to the managers. 

In the cases of societes anonymes (S.A.), the obligation of the previous paragraph applies at 

minimum to the CEO and all members of the Board of Directors. 

In the cases of cooperatives, the obligation of the previous section applies to members of the 

Board of Directors. 

In all the other cases of legal persons, the obligation of the previous sections relates to their 

legal representatives. 

If in the above points (a) through (f) the exclusion period has not been set with a final 
judgment, this shall be five (5) years from the date of conviction by a final judgment. 

 

2.2.3.1 In the following cases: 

a) when the tenderer has breached its obligations with regard to the payment of taxes or 
social security contributions and this has been ascertained by a legal or administrative 
decision with a final and binding force, in accordance with the provisions of the country where 
it is established or the national laws and/or 

b) when the Contracting Authority can prove using appropriate means that it has breached its 
obligations with regard to the payment of taxes or social security contributions. 

If the tenderer is a Greek citizen or has its establishment in Greece, its obligations related to 
social security contributions cover both main and auxiliary insurance. 

When the tenderer economic operator has fulfilled its obligations either by paying taxes or 
social security contributions due, including, where applicable, the accrued interest or 
penalties, or has entered into a legally binding arrangement for their payment 

and/or 

c) when the Contracting Authority knows or can prove with the appropriate means that within 
two (2) years before the expiry date of the deadline for the submission of an offer, any of the 
following have been imposed against the economic operator: aa) three 
(3) acts of fine imposition by the competent inspection bodies of the Labour Inspectorate for 
violations of the labour legislation, which are characterised, according to the Ministerial 
Decision 2063/Δ1632/2011 (GG Β’ 266), as in force each time, as "high" or "very high" 
severity, which arise cumulatively from three (3) inspections carried out, or bb) two (2) acts of 
fine imposition by the competent inspection bodies of the Labour Inspectorate, for violations 
of the labour legislation related to undeclared work, which arise cumulatively from two (2) 
inspections carried out. Sanctions (aa) and (bb) must have acquired final and binding power. 

2.2.3.2 A tenderer economic operator is excluded from participation in the award process of 
this contract in any of the following situations: 

(a) If it has breached the obligations provided for in par. 18 (2) of Law 4412/2016; 

(b) if it is in bankruptcy or subject to consolidation or special liquidation, or under 
administration by a liquidator or by the court, or subject to arrangement proceedings, or has 
suspended business activities or is in any other similar situation arising from a similar 
procedure, provided for in national provisions of the law. The Contracting Authority may not 
exclude an economic operator which is in one of the situations referred to in this case, on 
condition that it demonstrates that this operator is capable of performing the contract, taking 
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into consideration the applicable provisions and the measures for the continuation of its 
business operation, 

(c) there are adequately reasonable indications leading to the conclusion that the economic 
operator entered into agreements with other economic operators, aimed at distorting 
competition, 

(d) if a conflict of interest situation, in the sense of Article 24 of Law 4412/2016 cannot be 
remedied effectively by other, less intrusive means, 

(e) if a competition distortion situation from the economic operator’s prior participation during 
the preparation of the contract award procedures, according to the specifications of Article 48 
of Law 4412/2016 cannot be remedied by other, less intrusive means, 

(f) if it has demonstrated serious or repeated breaches in the execution of the essential 
duties under a previous public contract, a previous contract with a contracting entity, or a 
previous concession contract, resulting in early termination of the previous contract, 
compensation, or other similar penalties, 

(g) if it has been found guilty of serious misrepresentation in providing the necessary 
information for verification of the absence of grounds for exclusion or fulfillment of selection 
criteria, has concealed such information, or is not able to provide the supporting documents 
required in implementation of Article 2.2.7.2 hereof, 

(h) if it attempted to unduly influence the decision making process of the contracting authority 
or contracting entity, to obtain confidential information that may confer upon its undue 
advantages in the procurement process or to negligently provide misleading information that 
may have a material influence on decisions concerning exclusion, selection or award, 

(i) if the Contracting Authority can prove by appropriate means that it is guilty of serious 
professional misconduct, which raises doubt as to its integrity. 

(j) If during the past twelve (12) months before expiry of the deadline for submission of the 
tenders of this Tender Process, it is linked in any contractual or other relationship with natural 
and/or legal entities which are manufacturers, suppliers (of software and/or hardware) or 
integrators of Spectrum Monitoring Systems or with natural and/or legal entities linked to 
them. 

If in the above points (a) through (h) the exclusion period has not be set with a final judgment, 
this shall be three (3) years from the date of the relevant incident. 

The Contracting Authority may not exclude an economic operator, which is in one of the 
situations of point (b) of paragraph 2.2.3.3 hereof, on condition that this operator is proven to 
be capable of performing the contract, taking into consideration the applicable provisions and 
the measures for the continuation of its business operation. 

2.2.3.3 The tenderer shall be excluded at any point in time during the procedure for the award of this 
contract, when it is proven to fall under one of the above cases, due to its acts or omissions, 
either before or during the procedure. 

2.2.3.4 A tenderer economic operator that falls under one of the situations referred to in paragraphs 
2.2.3.1, 2.2.3.2 c) and 2.2.3.3 may submit evidence to demonstrate that the measures it has 
taken are adequate for demonstrating its reliability, despite the existence of a related ground 
for exclusion (self-cleansing). If the evidence is deemed adequate, this economic operator 
shall not be excluded from the contract award procedure. The measures taken by the 
economic operators are assessed in relation to the gravity and the special circumstances of 
the criminal offense or misdemeanor. If the measures are found to be inadequate, the 
reasoning of such a decision is disclosed to the economic operator. An excluded economic 
operator, in accordance with the applicable provisions, by a final judgment at national level, 
from participating in procedures for the award of contracts or award of concessions, cannot 
make use of this capability during the exclusion period set out in such a decision. 

2.2.3.5 The decision on ascertaining the adequacy or lack thereof of the restorative measures 
according to the previous paragraph is issued in accordance with the provisions of 
paragraphs 8 and 9 of Article 73 of Law 4412/2016. 
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2.2.3.6  An economic operator, to which the penalty of exclusion has been imposed through 
the joint ministerial decision of Article 74 of Law 4412/2016, shall also be 
automatically excluded from this contract award procedure. 

 

2.2.4 Economic and financial capacity 

As regards the economic and financial capacity for this contract awarding procedure, as a 
minimum condition for participation in the Tender, the candidate economic operators must 
possess a financial capacity proportionate to the requirements dictated by the size, quality, 

and complexity of the service tendered. 

More specifically, economic operators  must have a proven, in total, turnover amounting to at 

least 100% of the awarded contract for the three (3) most recent financial years, in 

conjunction with the date of establishment of the candidate economic operator or 
commencement of its activities. 

Filled in by the candidates respectively Paragraph A of Part IV of the ESPD. 

 

2.2.5 Technical and professional capacity 

As regards the technical and professional capacity for this contract award procedure, as a 
minimum condition for participating in the tender the candidate economic operators must 
provide suitably documented and proven professional experience in the implementation of 

other projects ("Technical and professional capacity"). 

More specifically, the candidates (or in the case of a grouping of economic operators, at least 
one member thereof) must have properly completed, in a timely manner, at least one (1) 
similar project within the past three (3) years prior to the Tender. 

… 

 

2.2.6 Third party capacity/Subcontracting  
 

As regards the criteria of economic and financial capacity (of par. 2.2.4 hereof), and technical 
and professional capacity (of par. 2.2.5 hereof), economic operators may rely  on the 
capacities of other bodies, irrespective of the legal nature of their ties to them. In this case, 
they shall demonstrate that they will have available the necessary resources, by submitting 
the relevant commitment of the bodies whose capacity they rely on. 

More specifically, as regards the professional capacity criteria related to the academic and 
professional qualifications set out in point (f) of Part II of Annex XII of Appendix A of Law 
4412/2016, or with the related professional experience, economic operators may rely on the 
capacities of other bodies, only when the latter will perform the works or services for which 
these capacities are required. 

When economic operators rely on the capacities of other operators with regard to the criteria 
related to the economic and financial capacity required by the Tender Notice, these economic 
operators and the ones they rely on shall be jointly responsible for performance of the 
contract. 

The contracting authority shall verify whether the bodies on the capacities of which the 
economic operator intends to rely comply, where appropriate, with the relevant selection 
criteria and whether there are grounds for exclusion referred to in paragraph 2.2.3. The 
economic operator is obliged to replace an entity on whose capacity it relies, if the latter does 
not meet the relevant selection criterion or for which there are grounds for exclusion, within 
thirty (30) days of the relevant invitation of the contracting authority, which is addressed to the 
economic operator through the "Communication" functionality of ESIDIS. The body replacing 
an entity referred to in the preceding subparagraph may not be replaced again. 

On the same conditions, groupings of economic operators may rely on the capacities of the 
participants in the grouping or other operators. 

The economic operator shall indicate in its tender the part of the contract which it intends to 

subcontract to third parties, as well as the subcontractors it proposes. In the event that the 

tenderer states in his tender that he intends to award part(s) of the contract in the form of 
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subcontracting to third parties at a rate exceeding thirty percent (30%) of the total value of the 
contract, the contracting authority shall verify that the grounds for exclusion referred to in 
paragraph 2.2.3 hereof are not fulfilled. The economic operator shall be obliged to replace a 
subcontractor if there are grounds for exclusion of paragraph 2.2.3 above. 

 

2.2.7 Quality selection rules of evidence 

 

2.2.7.1 Preliminary evidence during submission of tenders 

As preliminary evidence that the tenderer economic operators: 

a) are not in one of the conditions of par. 2.2.3 hereof, and 

b) meet the relevant selection criteria of par. 2.2.4 and 2.2.5 hereof, 

furnish upon submission of their tender, as participation document the SSPD, set out in Article 
79 par. (4) of Law 4412/2016, according to the attached here to Annex V, which is an 
updated solemn declaration with the consequences of Law 1599/1986. 

In all cases where more than one natural persons are members of the administrative, 
managerial or supervisory body of an economic operator or possess power of representation, 
decision-making or supervision in it, an SSPD shall be submitted, which may be signed only 
by the economic operator’s representative in each case, as preliminary evidence of the 
grounds for exclusion of par. 2.2.3.1 hereof for all the natural persons which are members of 
its administrative, managerial, or supervisory body or possess powers of representation, 
decision-making or supervision in the IT. 

The representative of the economic operator shall mean its legal representative, as arises 
from the Articles of Association or Minutes of representation at the time of submission of the 
tender, or the natural person appropriately authorised for representing the economic operator 
in contract award procedures or in a specific contract award procedure. 

When a tender is submitted by a grouping of economic operators, the SSPD shall be 
submitted by each member of the grouping separately. 

When the economic operator relies on the capacities of other operators, according to 
paragraph 2.2.6 hereof, the SSPD must also contain the information described above in 
relation to these operators. 

Where third-party capacity is invoked, the third economic operator must submit its own     
separate SSPD during the tender submission stage.  

Provided that the tenderer mentions in its tender the part of the contract which it intends to 
assign in the form of a subcontract to a third party, and this part exceeds 30% of the total 
value of the contract, the Contracting Authority must verify whether the grounds for exclusion 
apply, in accordance with par. 2.2.3 hereof, also to the subcontractors. 

In any event, the subcontractor must submit its own separate SSPD during the tender 
submission stage. 

 

2.2.7.2 Evidence 

Α. The right of participation of the economic operators and the terms and conditions of their 
participation, as set out in par. 2.2.1 through 2.2.6 hereof, are reviewed during submission of 
the tender, submission of the supporting documents hereof and during conclusion of the 
contract in the cases of Article 105 (3)(c) of Law 4412/2016. 

If the special provisions that govern their issue do not provide for a period of effect of the 
supporting documents, they are considered valid, provided that they bear a publication date 
within the month prior to the date of submission of the supporting documents of the call. Any 
affidavits that may be submitted to replace supporting documents, must also bear a date 
within the three (3) months prior to their submission, whereas any solemn declarations must 
have been drawn up after the announcement of the call for submission of supporting 
documents. 

Where a tenderer economic operator or grouping thereof is supported by the capacities  of 





 

48 

other operators, in accordance with par. 2.2.6 hereof, the operators supporting it with their 
capacity must submit the supporting documents that prove the grounds of exclusion of par. 
2.2.3 do not apply to them and that they meet the relevant selection criteria of each case (par. 
2.2.4-2.2.6 hereof). 

The economic operator must replace any operator that supports it with its capacity, when the 
latter fails to meet the relevant selection criteria or when the grounds of exclusion outlined in 
paragraphs 2.2.3.1, 2.2.3.2 and 2.2.3.3 hereof apply to it. 

Economic operators are not required to submit supporting documents or other evidence, if 
and to the extent that the Contracting Authority is able to obtain the certificates or relevant 
information directly via access to a national database in any Member State of the EU, which is 
available free of charge, such as national procurement registry, virtual company file, 
document storage electronic system or prequalification system. The statement for access to a 
national database is included in the SSPD of Article 79 par. (4) of Law 4412/2016. 

Economic operators are not required to submit supporting documents, when the Contracting 
Authority that has awarded the contract is already in possession of the above supporting 
documents which continue to be effective. 

 

B.1 As evidence that the grounds for exclusion of par. 2.2.3 hereof do not apply, the 
tenderers-economic operators must respectively submit the following supporting documents: 

a) with regard to par. 2.2.3.1 hereof, an excerpt of the criminal record (issued within the three 
months prior to its submission), or in the absence thereof, an equivalent document issued by 
a competent judicial or administrative authority of the Member State or the country of origin or 
the country where the economic operator is established, whereby it arises that it has not been 
sentenced by irrevocable court decision for any of the offenses (a through f). 

The obligation to submit this excerpt applies also to members of the administrative, 
managerial or supervisory body of an economic operator or possess power of representation, 
decision-making or supervision in it, according to the provisions of the above par. 2.2.3.1 
hereof. 

Please note, that in the event that the criminal record excerpt includes convictions, the 
participants must attach the conviction decisions to it, electronically in the form of a PDF file. 

b) with regard to par. 2.2.3.2 points a) and b) hereof, certificates issued by the competent 
authority in each case, whereby it arises that at the time of their submission, the tenderer is 
up-to-date with regard to obligations related to social security contributions (main and 
subsidiary) and with regard to its tax obligations and a solemn declaration of the provisional 
Contractor regarding social insurance organisations - main and subsidiary - to which it must 
pay contributions. It is clarified that the social insurance certificate will pertain to everyone 
employed under any employment relationship at the tenderer’s business and not just those 
insured with IKA. 

c) with regard to point b of par. 2.2.3.3 hereof, a certificate by a competent judicial or 
administrative authority, issued in the last quarter before its submission, whereby it arises that 
the tenderer is not bankrupt and that it is not in a procedure of being declared in bankruptcy or 
subject to consolidation or special liquidation, or under administration by a liquidator or by the 
court, or subject to arrangement proceedings, or has suspended business activities or is in 
any other similar situation arising from a similar procedure, provided for in national provisions 
of the law. 

More specifically, with regard to economic operators established in Greece, the certificates 
that they are not bankrupt, have not entered arrangement proceedings or are under 
administration or that they are not subject to consolidation, are issued by the competent court 
of first instance of the registered seat of the economic operator. The certificate that the legal 
person was not placed under liquidation by a court decision is issued by the relevant First-
instance Court of the registered seat of the economic operator, and the certificate that it was 
not placed under liquidation by a decision of the partners is issued by the GEMI, in 
accordance with the applicable provisions, as in force each time. Natural persons (Personal 
Enterprises) are not required to submit a certificate on being placed under liquidation. Non-
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suspension of the business activities of the economic operator, for economic operators 
established in Greece, is demonstrated via the electronic platform of the Independent 
Authority for Public Revenue. 

If the Member State or country concerned does not issue such a document or certificate to 
meet the conditions of par. a), b) and c) of this chapter B.1 or where the document or 
certificate does not cover all the cases referred to in paragraphs 2.2.3.1, 2.2.3.2 (a) and 
(b) and in point (b) of par. 2.2.3.3 hereof, the document or certificate may be substituted with 
a sworn declaration or, in Member States or countries where no provision exists for sworn 
declarations, with a solemn statement on the part of the interested party before a judicial or 
administrative authority, notary, or competent professional or trade organisation in the 
Member State or country of origin, or the country in which the economic operator is 
established. 
 
The competent public authorities provide, where deemed necessary, an official statement that 
the documents or certificates of this paragraph are not issued, or that these documents do not 
cover all the cases referred to in par. 2.2.3.1, 2.2.3.2 (a) and (b) and in point (b) of par. 2.2.3.3 
hereof. 

If it is ascertained in any manner that the certificates at issue are issued in this country, the 
candidate’s tender is rejected. 

For the other cases of par. 2.2.3.3 hereof, a solemn statement of the tenderer economic 
operator before a competent judicial or administrative authority, a notary or a competent 
professional or trade body of the Member State or the country of origin or country of 
establishment that the grounds for exclusion set out in the paragraph are not applicable to 
their person. 

c) with regard to the cases of par. 2.2.3.2c hereof, a certificate from the Department of 
Programming and Coordination of the Labour Relations Inspectorate, issued within the three 
months before its submission, including any fines imposed against the economic operators 
during a two (2) year period before the date of expiry of the end date for submission of the 
tender. In the case where the issue of such a certificate is not possible, it is replaced by a 
solemn statement of the candidate economic operator, without requiring a solemn statement 
from the Labour Inspectorate (SEPE) regarding the issue of the certificate. 

d) with regard to par. 2.2.3.7 hereof, a solemn statement of the tenderer economic operator 
before a competent judicial or administrative authority, a notary or a competent professional 
or trade body of the Member State or the country of origin or country of establishment that no 
decision of exclusion has been issued against it, in accordance with Article 74 of Law 
4412/2016. 

As regards the cancellation of the obligation to submit original or ratified copies of documents 
in public contract tender procedures, the following are clarified: 

1. Simple copies of public documents: 

Clearly legible photocopies of the original or exact copies of public documents, issued by the 
services and agencies of point (a) of par. 2 of Article 1 of Law 4250/2014 must be accepted. 
Please note that this regulation does not apply to notarial documents (e.g. powers of attorney, 
sworn declarations, etc.), for which the obligation to submit ratified copies continues to exist. 

2. Simple copies of foreign public documents: 

Also accepted are clearly legible photocopies of document copies issued by foreign 
authorities, on condition that they are legally ratified by the competent authority of that country 
and have been ratified by a lawyer, in accordance with the provisions of Article 36(2)(b) of the 
Lawyers’ Code (Law 4194/2013). Please note that the requirements for submission of public 
documents with an APOSTILLE, which arise from international conventions of the country 
(Hague Convention) or other inter-state agreements are not affected and continue to apply. 

3. Simple copies of private documents: 

Clearly legible photocopies of private document copies which have been ratified by a lawyer, 
in accordance with the provisions of Article 36(2) of the Lawyers’ Code (Law 4194/2013) must 
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be accepted, as well as clearly legible photocopies of the originals of any private documents 
validated by services and agencies of point (a) of Article 1(2) of Law 4250/2014. 

 

4. Original documents and ratified copies. 

Original or legally ratified copies of the supporting documents must also be accepted, 
provided they are submitted by the candidates. 

Finally, please note that solemn declarations are also submitted electronically in the form of a 
pdf file. When signed by the tenderer themselves they bear their electronic signature and no 
relevant validation is required. After that they must be submitted in printed format to the 
Service carrying out the tender process within ten (10) working days from their electronic 
submission, inside sealed envelopes with the information of the tender procedure and the 
indication «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ» ("do not open"). 

 

Β.2 As evidence of the economic and financial capacity of par. 2.2.4 hereof, economic 
operators must submit the following supporting documents: 

- Copies or excerpts of the balance sheets of the three (3) previous fiscal years (20, 2016, 

2017), in the case where the publication of balance sheets is required in accordance with the 
corporate laws of the country where the economic operator is established (or in case of a 
grouping, of its members). 

In the case of economic operators who have been in operation for a shorter period of time, 
excerpts of financial statements are submitted, according to the aforementioned, for this 
period of time. 

- In case of a candidate which does not have legal obligation to publish financial statements, 
a solemn statement on the total amount of the turnover of the economic operator (or the 
members of the grouping) for the three (3) last fiscal years, correlated to the date of 
establishment of the economic operator or start of its activities, as well as Bank Statements 
where the creditworthiness of the economic operator (or members of the grouping) will be 
stated. 

If the economic operator is not able, for a justified reason, to submit these supporting 
documents, it may prove its economic and financial capacity using any other appropriate 
document. 

 

Β.3 As evidence of the capacity of par. 2.2.5.1 hereof, economic operators submit a certificate 

by the relevant professional or commercial registry of the country of establishment, which 
must be issued up to thirty (30) business days before its submission. Economic operators 
established in a member state of the European Union submit a certificate by the 
corresponding professional or commercial registry of Annex XI of Appendix A of Law 
4412/2016, as in force which certifies both their registration in it and their specific profession. 
If a country does not maintain such a registry, the document or certificate may be replaced by 
an affidavit, or, in member states or countries where there is no provision for an affidavit, by a 
solemn statement of the interested party before a competent judicial or administrative 
authority, notary public or the competent professional or commercial organisation of the 
country of origin or country where the economic operator is established, that no such registry 
is maintained
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and that it exercises the activity that is required for the performance of the subject of the 
contract to be awarded. 

 

Β.4 As evidence of the technical capacity of par. 2.2.5 hereof, economic operators submit a 
description of the services which they have provided establishing their experience in the 

subject of the project, and in particular the execution of at least one similar consulting services 

project. 

Considering that the above will serve as basic elements for the evaluation of the candidate, 

the relevant information must be as detailed and comprehensive as possible. 

More specifically, the following information must be submitted, as evidence of the technical 
capacity: 

 
Β.4.1 Number of persons employed by the candidate’s company, degrees and professional 
titles, whether it collaborates with freelancers, etc. 

 
Β.4.2 A reference to the portion of the contract which the candidate may intend to potentially 
subcontract to specific third parties (natural or legal persons) and documents evidencing this 
cooperation on their part. 

 
Β.4.3 List of projects which the candidate performed or in which it participated as a member of 
a grouping over the past three (3) years, which are relevant to the scope of the contract, 
according to the provisions of par. 2.2.5 hereof. 

 
 

Β.4.4 Provisions of services are proven as follows: 
 

- If the recipient is a public entity, the evidence submitted is a certificate drawn up or validated 
by the competent public authority. 

 

- If the recipient belongs to the private entity, the evidence submitted is a certificate drawn up 
by the private entity, or a simple solemn statement of the candidate Contractor. If it 
participated with other parties in the implementation of certain projects, it must declare its 
percentage of participation in them. 

 
-  By submitting recommendation letters from project owners, describing in detail the role 
of the candidate economic operator. 
 
Please note that the description of the projects must clarify/explain the relationship of the 
projects with this project. Simple reference to the titles of the projects is not sufficient. 

 
- Detailed description of one (1) at least of the above projects, which is similar to the scope of 
the project for which the tender is submitted, and which has been successfully completed by 
the candidate. 

 
The candidate may submit, in addition to the above information, any other documentation of 
their professional capacity, to promptly and efficiently provide the service in question. 

 

B.5 To prove its legal incorporation and representation, in the cases where the economic  
operator is a legal person it shall submit the legalizing documents of incorporation and 
representation (such as articles of association, certificates of changes, corresponding 
Government Gazette Issues, establishment of BoD, in the case of S.A., etc., depending on 
the legal form of the tenderer). The above documents must evidence its legal incorporation, 
all the relevant amendments to the articles of association, the person(s) legally binding the 
company on the date of the tender procedure (legal representative, right of signature, etc.), 
any third parties granted power of representation, and the term in office of the member(s) of 
the administration body/legal representative. 
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B.6 Groupings of economic operators submitting a joint tender, submit the above supporting 
documents, as applicable, for each economic operator participation in the grouping, in 
accordance with the provisions of Article 19 par. (2) of Law 4412/2016. 

Β.7 In the case where an economic operator wishes to rely on the capacities of other 
operators, in accordance with par. 2.2.6 hereof, as evidence that it will have the necessary 
resources available, it shall submit in particular a relevant written commitment by these 
operators to this end. 

Β.8 In the case where a grouping/consortium is selected, which does not have any particular 
legal form, before the signing of the contract it must take on the form of a consortium in 

accordance with the Code of Books and Records, established by a notarial document, or in 

the form of a commercial law company, established according to the provisions of commercial 
law, if deemed necessary by the Contracting Authority. 

 

2.3 Award Criteria 
 

 

2.3.1 Award criterion 

2.3.1.1 Criterion for the awarding of the contract is the most economically advantageous 
tender based on optimum value for money, calculated based on a weighting factor both for its 
technical and its financial offer. 

The goal of the Contracting Authority is to select a Contractor through this tender procedure, 
which shall not only be capable of performing its project, but also adequately prepared to start 
the project implementation works immediately after the award of the contract and suitably 
organised and with the appropriate Project Team to complete it, in faithful implementation of 
the contract as a whole. 

For this reason, candidates, through the completeness and quality of their Technical Offer 
information, must demonstrate on the one hand that they have the knowledge and experience 
required for execution of the contract, and on the other hand that they are fully prepared for 
immediate action and that they have the necessary staff and organisation available for this 
project. 

2.3.1.2 For the selection of the most advantageous offer, the Tender Procedure Committee, 
will carry out the following: 

- Evaluation and scoring of the Technical Offers for those tenders not rejected during the 
inspection and evaluation of the supporting documents and minimum conditions for 
participation; 

- Evaluation of Financial Offers for those tenders not rejected during a previous stage of the 
evaluation; 

- Ranking of offers for the final selection of the most advantageous offer based on formula (2) 
of par. 2.3.2.4 hereof. 

2.3.1.3 The evaluation and scoring of the Technical Offers will be based on the following 
groups of criteria: 

 

 

  

CRITERION DESCRIPTION  Weighting 
Factor (%) 

C1 UNDERSTANDING OF SPECIFIC PROJECT 
CHARACTERISTICS 

10% 

C2 DOCUMENTATION OF EQUIPMENT COMPLIANCE AND 
COVERAGE OF REQUIREMENTS 

15% 
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C3 ADEQUACY OF THE SOLUTION - EVIDENCE OF THE 
EQUIPMENT REQUIRED 

15% 

C4 ORGANISATIONAL EFFICIENCY OF THE SCHEME 30% 

C5 EXPERIENCE - INTERNATIONAL PRESENCE OF THE 
SCHEME 

30% 

 

TOTAL                                                                                                                                                 
100% 

 

 
 

 

2.3.2 Scoring and ranking of offers 

2.3.2.1 The score of each assessment criterion ranges from 100 where all terms and 
conditions of the technical specifications - requirements are fully met, and rises up to 110 
where the requirements of the specific criterion are surpassed. The Tender Conduct 
Committee must in any case thoroughly and analytically document the surpassing of the 
requirement of a criterion. 

Each assessment criterion is scored independently based on the information of the offer. 

2.3.2.2 The weighted score for each criterion shall be the product of the individual weighting 
coefficient for the criterion multiplied by its score, and the overall score of the offer shall be 
the sum of the weighted scores for all the criteria. 

2.3.2.3 The total score of the technical offer is calculated based on the following formula (1): 

Criteria with a score under 100 (i.e., that do not meet/present deviations from the technical 

specifications hereof) shall result in the rejection of the offer. 

2.3.2.4 Most economically advantageous offer based on a weighing factor both for the 
technical and the financial offer is the one with the highest Λi rating according to formula (2) 
that follows: 

Where: 

 
TA= the total grade of the tenderer's technical offer, Kv = the grade of the criterion (C1 το C5), and 
Σν = the coefficient of gravity of the criterion (weighting factor) 
 
The most advantageous offer is the one that presents the highest final rating (Ti) as calculated by the 
formula: 
Ti = 80 x (TAi / TΑmax) + 20 x (OPmin/ OPi) 
 
Where: 
 
Τi = The final evaluation grade of the tender i (rounded to two decimal places) TAi = The degree of technical 
evaluation of the tender i 
 
TΑmax = The degree of technical evaluation of the best IPmin offer = The cost of the lowest financial offer 
OPi = The cost of the offer i 

Price is the sum of "General total net of VAT" of the financial offer Table.

TΑ = (Σ1 x Κ1) + (Σ2 x Κ2) + (Σ3 x K3) + (Σ4 x K4) + (Σ5 x K5) (1) 

Λi = (ΟΠi)Price offered /  (TAi)Overall technical offer score (2) 
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2.3.2.5 Λi is calculated to the second decimal, by rounding. In case of a tie, the other 
decimals of the result are calculated and in case of a new tie, the prevailing offer is the one 
with the best score in the technical evaluation. The final scores are sorted in a table in 
descending order for the selection of the first, second, etc. 

 

2.4 Preparation - Content of Tenders 
 

 

2.4.1 General terms for submission of tenders 

Tenders are submitted based on the requirements set out in Annex I of the Tender Notice for 
all the described services per item/part. 

No alternative tenders are permitted. 

A grouping of economic operators submits a joint tender, which must be signed electronically 
either by all economic operators comprising the grouping, or by a duly authorised 
representative thereof. The tender must also determine the extent and the type of 
participation (including the allocation of the fee between them) of each member of the group, 
as well as its representative/coordinator. 

 

2.4.2 Time and Method of submission of tenders 

2.4.2.1 Tenders shall be submitted by the interested parties electronically, via the 
www.promitheus.gov.gr portal of the "Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ", up to the end date and time set out in this 
Tender Notice (par. 1.5 hereof), in the Greek language, in an electronic file, in accordance 
with Law 4412/2016, and in particular Articles 36 and 37 and Ministerial Decision No. 
56902/215/19-05-2017 (GG Β’ 1924) "Technical details and procedures of operation of the 
National Electronic Public Procurement System (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" 

In order to participate in the tender procedure the interested economic operators must have 
an approved state-of-the-art electronic signature or state-of-the-art electronic signature 
supported by an approved certificate granted by an approved certification services provider, 
which is included in the accreditation list provided for in decision 2009/767/EC and in 
accordance with Regulation (EC) 910/2014 and the provisions of Ministerial Decision 
56902/215/19-05-2017 (B 1924) "Technical details and procedures of operation of the 
National Electronic Public Procurement System (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" and register on the electronic 
system (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - www.promitheus.gov.gr) portal) following the registration procedure of 
Article 5 of the same Ministerial Decision. 

2.4.2.2 The time of submission of the tender and any electronic communication via the 
"Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ" system is automatically certified by the system, with time-stamp services, 
according to the provisions of Article 37 of Law 4412/2016 and Article 9 of the above 
Ministerial Decision. 

After lapse of the end date and time, it is no longer possible to submit a tender on the system. 
In cases of technical failure in the operation of the "Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ", the Contracting Authority 
shall regulate the continuation of the tender procedure by issuing a relevant announcement. 

Moreover, if the opening of the tenders by the competent Tender Committee is not possible 
on the date of the tender procedure, for reasons of force majeure (e.g. fault at the 
"Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ", strike, official reasons, etc.), it shall be postponed for the same day and time of 
the coming week, and if that date is a holiday, on the next working day. In this case, the 
Contracting Authority informs via e-mail all the tenderers about the postponement and the 
date and time of the new tender procedure. In case of any obstacle again on the new date 
and time, the procedure described above shall be repeated. The postponement described 
above in the opening of the tenders does not result in any case to a corresponding extension 
of the deadline for submission of the tenders. 

2.4.2.3 Economic operators shall submit together with their tender the following: 

(a) one (sub)folder marked "Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά" 

(Participation Documents - Technical Offer), which shall include the required supporting 

documents and the technical offer in each case, in accordance with the provisions of the 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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applicable laws and this document. 

(b) one (sub)folder marked «Οικονομική Προσφορά» (Financial Offer) which shall include 
the financial offer of the economic operator and the supporting documents required in each 
case. 

The tenderer marks, by using the relevant field of the system, those documents of its tender 
that are confidential, in accordance with the provisions of Article 21 of Law 4412/2016. If an 
economic operator designates information as confidential due to the existence of a technical 
or commercial secret, in their relevant declaration, they must explicitly refer to all relevant 
legal provisions or administrative acts which require the confidentiality of the specific 
information. 

Information related to unit prices, offered quantities and the elements of the technical offer 
used for its assessment cannot be designated as confidential information. 

2.4.2.4 Economic operators shall draw up their technical and financial offer by filling in the 
corresponding special electronic forms of the "Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ." System. The System then 
generates the relevant electronic files which are electronically signed and submitted by the 
tenderer. The information included in the special electronic form of the system and the 
generated electronic PDF file (which will be signed electronically) must be identical. 
Otherwise, the System generates a relevant message and the tenderer is invited to generate 
the PDF file again. Provided that the technical specifications and financial terms have not all 
been stated in the special electronic files of the System, the Contracting Authority provides 
relevant instructions to the economic operators to attach digitally signed the relevant 
electronic files (in particular the technical and economic offer), with reference to the relevant 
articles of the Tender Notice, and any technical- financial offer templates. 

2.4.2.5 The user - economic operator, submits the above (sub)folders through the system, 
as described below: 

The information and supporting documents for the participation of economic operators in the 
procedure are submitted electronically in the form of .pdf files and, provided that they have 
drawn up/generated them themselves, they bear an approved state-of-the-art electronic 
signature using approved certificates, without requiring confirmation as to the authenticity of 
the signature. 

The system issues an electronic receipt for the submission of tenders, sent to the economic 
operators by email. 

Within ten (10) working days after submission of the above information and supporting 

documents, economic operators must submit the documents of the electronic tender in their 
original form to the Contracting Authority in printed format and in a sealed envelope, in 
accordance with Law 4250/2014. Such document and supporting documentation are 

indicatively the participation bond, the original documents issued by private bodies which are 

not ratified by a lawyer, and the documents with a Hague Apostille. Digitally signed 
documents and supporting documentation, Government Gazette issues, technical brochures 

and those which according to Law 4250/2014 must be accepted by the Committee in copies 

of the originals are not submitted in printed format. 

The Contracting Authority may request, at any time during the Tender procedure, that they 
submit in printed format and within a reasonable deadline all the supporting documentation 
and documents they have submitted electronically, if this is required in order for the tender 
process to be properly conducted. 

 

2.4.3 Contents of Envelope "Participation Documents - Technical Offer" 

2.4.3.1 The documents and supporting documentation for participation of the tenderers in the 
tender procedure include: 

a) The Standard Solemn Declaration Form [ΤΕΥΔ (SSDF)], as provided for in par. 4 of Article 
79 of Law 4412/2016, in accordance with par. 2.2.7.1 of this Tender Notice. Tenderers fill in 
the relevant ΤΕΥΔ (SSDF), which has also been posted in editable .doc format on the 
www.promitheus.gov.gr portal of the Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ and is an integral part of the Declaration 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Annex III), and 

b) participation bond in accordance with Article 72 of Law 4412/2016 and paragraphs 
2.1.5 and 2.2.2 of this Declaration. 

The participation bond must be submitted in printed format (original) within three (3) working 
days after electronic submission. A participation bond template is attached to Annex V 
hereto. 

Groupings of economic operators submitting a joint tender, shall submit the ΤΕΥΔ (SSDF) for 
each economic operator participating in the grouping. 

2.4.3.2 The technical tender should cover all the requirements and specifications set by the 
contracting authority in the chapter "Requirements-Technical Specifications" of Annex II of the 
Declaration describing exactly how the specific requirements and specifications are met. It 
shall include, in particular, the documents and supporting documents on the basis of which 
the suitability of the items offered will be assessed, on the basis of the award criterion, in 
accordance with the detailed provisions of the above Annex. 

A. The technical offer should cover all the requirements and specifications detailed below: 

A1. The requirements of the Technical Specifications of the offered items of this notice 
(ANNEX II). 

A2. The delivery of the equipment in full operation to the institutions of the participating 
countries as detailed in the tables in paragraph 5.1.1(a) as well as in paragraph 1.2 (table with 
the addresses of the participating organisations of each country). In addition, the delivery 
initially includes the sending of samples to the Contractor as described in detail in article 6.5. 

A3. The provision of a guarantee of good operation 

B. In order to demonstrate the conformity of the technical offers with the above requirements, 
economic operators shall provide, on pain of exclusion, the following: 

B1. Issue of Technical Description of the offered items, in accordance with the provisions of 
the chapter "Requirements-Technical Specifications" of Annex II to this notice.  

B2. Solemn Declaration digitally signed by the legal representative of the economic operator, 
assuming responsibility for the provision of the guarantee of good operation for the period of 
time indicated in the technical specifications. 

B3. Solemn Declaration, digitally signed by the legal representative of the economic operator, 
undertaking responsibility for the delivery of the equipment (and the necessary samples) in 
full operation. 

Economic operators must, under penalty of exclusion, fill in the Compliance Table (Annex II), 
which has been posted in the form of a .doc-type file, on the ESIDIS portal and is an integral 
part of the declaration. Then the file is signed digitally by the economic operator and is 
submitted with the other documents of the technical offer of the tender on the platform of 
ESIDIS. (a) the part of the contract which they intend to subcontract to third parties and the 
subcontractors they propose. (b) the country of production of the product offered and the 
business unit in which it is produced, as well as the place of its establishment. 
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2.4.4 Contents of Envelope "Financial Offer" / Method for drawing up and submitting 
financial offers 

2.4.4.1 The Financial Offer is drawn up based on the award criterion described herein, which 
is the most economically advantageous offer based on the best value for money, as set out 
below according to the provisions of the "Financial Offer Template" in Annex IV hereof. 

2.4.4.2 The financial offer, which shall be in euro, is drawn up according to the Template of 

Annex IV hereof, by filling in forms 1 and 2 hereof. 

2.4.4.3 The financial offer is submitted online at penalty of rejection in the (sub)folder 
"Financial Offer". The price for the offered services is presented in euro as a total and per 
unit. The candidate shall attach to (sub)folder "financial offer" its electronic financial offer 
digitally signed with an approved electronic signature (or state-of-the-art electronic signature 
using approved certificates) and the relevant electronic files (in accordance with the template 
in Annex IV of this Declaration) in pdf form. 

2.4.4.4 In the case of submission of an offer by a grouping of economic operators, the offer 
must be signed by all members of the grouping or by the representative authorised by notarial 
deed. 

Moreover, the offer must include and clearly define the part of the object of the contract which 

each member of the grouping will undertake and the percentage of the contractual price that 
will correspond to each member (percentage and absolute value) and present the method of 
cooperation of the members between them during implementation of the contract. 

2.4.4.5 The Table of the financial offer will include the detailed prices of the offered services, 
their total value net of VAT (written out in figures and in full) and with VAT. 

The financial offer must clearly state the unit price for each type of product, in order to be able 

to determine the exact cost, in case of increase or decrease of the quantities of the physical 
object. 

The offered prices must include all expenses which the tenderer estimates will burden the 
cost of the project and in any case will be covered by the Contractor, such as e.g. payroll 
costs, staff insurance, travel expenses, accommodation, etc.
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Services offered for free will be included in the financial offer Table with the indication "FREE 

OF CHARGE" in the price column. In any case however where a price has been omitted but 
services are stated, even if the "FREE OF CHARGE" indication is missing, they are 
considered to be offered for free. 

2.4.4.6 The price net of VAT is taken into consideration for comparison of the offers. The 
offer prices are not subject to changes during its effective term. It is noted that, if the offered 
prices do not clearly emerge, the offer shall be rejected as inadmissible for evaluation. 

2.4.4.7 In case of an accounting discrepancy between the unit price and the total value, the 
unit price shall prevail. 

If the financial offer is not clear with regard to the price offered, the tender is rejected as 
inadmissible. 

Any counteroffer, or modification of the initial offer, or any proposal which, to the discretion of 
the competent Committee is equivalent to a counteroffer, shall be unacceptable and shall not 
be taken into account. 

2.4.4.8 The tenderers commit with their offer that the prices of the (initial) contract will apply 
to the supply of goods, for a period that corresponds to the following point, if requested by the 
Contracting Authority. 

a) award up to 30% more physical object (additional price), according to par. 105 (1) of Law 

4412/2016, in conjunction with par. 1.3.3.2 hereof. 

2.4.4.9. The price shall include withholdings for third parties and any other surcharge, 

pursuant to the applicable laws, without VAT, for the supply of goods at the place and in the 

manner set out in the contract documents. 

It is noted that each VAT percentage on the above price will be calculated automatically by 
the system. 

The offered prices shall be fixed throughout the duration of the contract and shall not be 
adjusted. 

Offers shall be rejected as unacceptable, when: a) no price is given in EURO or setting a 
EURO to a foreign currency exchange rate, b) the offered price is not clear, without prejudice 
to par. 4 of article 102 of Law 4412/2016 and c) the price exceeds the budget of the contract 
set out and documented by the Contracting Authority in par. 1.3.3 to this Tender Notice. 

The Contracting Authority reserves the right to ask participants to provide information 
necessary for documenting the amount of the offered price and candidate Contractors are 
required to provide it. Failure to provide the requested information results in exclusion from 
the tender procedure. 

 

2.4.5 Time of effect of offers 

Submitted offers are effective and binding for economic operators for a twelve (12) month 
period, starting on the day after the conduct of the tender procedure (electronic opening of 
tenders). 

Any offer setting a time of effect shorter than described above shall be rejected. 

The effect of the offer may be extended in writing where that is requested by the Contracting 
Authority before its effect expires, with a similar extension to the
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participation bond, in accordance with Article 72 par. 1a of Law 4412/2016 and par. 2.2.2 
hereof, for a maximum period equal to the initial duration provided for above. 

Should the matter of the extension of the effect of the offers arise, the Contracting Authority 
shall address a question to the tenderers via email, before the expiry of the offers on whether 
they accept the extension for a specific period of time. Tenderers must reply within three (3) 
days, and if they agree they must also renew their participation bonds, should they not cover 
any extensions. If any tenderers fail to reply within the above deadline or give a negative 
reply, they shall automatically be excluded from the next stages of the tender procedure. 

After expiry of the above maximum limit of the extension of the effect of the offer, the results 
of the award procedure are canceled, unless the Contracting Authority decides, as 
appropriate and with justification, that the continuation of the procedure serves the public 
interest, in which case the economic operators participating in the procedure may select to 
either extend their offer and participation bond, provided they are asked before the lapse of 
the above maximum limit for the extension of their offer or not. In the last case, the procedure 
shall continue with those economic operators who extend their offers, excluding the rest. 

 
2.4.6 Grounds for rejection of offers 

The Contracting Authority shall reject, on the basis of the results of the inspection and 
assessment of the tenders, in any case such tenders that: 

a) are not submitted in time, in the manner and with the content set out above, and in 
particular in par. 2.4.1 (General terms of submission of tenders), 2.4.2 (Time and method for 
the submission of Tenders), 2.4.3 (Content of envelopes of participation documents, technical 
offer), 2.4.4 (Content of financial offer envelope, method of drawing up and submitting 
financial offers), 2.4.5 (Time of effect of offers), 3.1 (Opening and assessment of tenders) 3.2 
(Invitation to submit award supporting documents) hereof, 

b) Contain flaws, omissions, ambiguous points, or errors, provided that these cannot be 
supplemented or corrected or, if they can be supplemented or corrected, that they have not 
been remedied through the attempts made to clarify or supplement them, in accordance with 
paragraph 3.1.1 herein, 

c) for which the tenderer has not provided the required explanations, within the specified 
deadline or the explanation is not accepted by the Contracting Authority, in accordance with 
par. 3.1.1 hereof, and Article 102 of Law 4412/2016; 

d) which are alternative tenders, 

e) are submitted by a tenderer who has submitted two or more offers. This restriction also 

applies to cases, under the terms of par. 2.2.3.3(c) hereof (point (c) of Par. 4 of Article 73 of 

Law 4412/2016), of groupings of economic operators with common members, as well as in 
the case of economic operators who participate either independently or as members of 
groupings, the same applies for subcontractors; 

f) which is conditional, 

g) which set a condition of adjustment of prices, 

h) which presents omissions with regard to the supporting documents requested by the 
documents hereof and deviations with regard to the terms and technical specifications of the 
contract.





 

60 

1. CONDUCT OF PROCEDURE - ASSESSMENT OF TENDERS 
 

3.1 Opening and assessment of tenders 
 

3.1.1 Electronic opening of tenders 

The competent body of the Contracting Authority (Tender Procedure Committee) certified with 
the Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ shall start the electronic opening procedure of the tenders, in accordance with 
Article 100 of Law 4412/2016, in the following stages: 

● Electronic opening of (sub)folder "Participation Documents - Technical Offer" on the 
…. at ….. 

● Electronic opening of (sub)folder "Financial Offer", on the date and time to be 
specified by the Contracting Authority. 

After the opening of these folders, in accordance with the provisions of par. 3.1.2 hereof, each 
tenderer acquires access to the other tenders and their submitted supporting  documents, 
without prejudice to those aspects of each tender which have been designated confidential. 

The Contracting Authority may invite the economic operators to supplement or clarify the 
documents or supporting documents submitted or clarify the content of their technical or 
financial offer, in accordance with Article 102 of Law 4412/2016. 

 

3.1.2 Assessment of tenders 

After the electronic opening of the tenders in each case, the Contracting Authority shall 
assess them through its competently certified on the System bodies, otherwise according to 
the applicable provisions. 

More specifically: 

a) The Competent Tender Procedure Committee shall register those candidates who have 
submitted tenders, as well as the supporting documents submitted by them and the results of 
their inspection, in a report which is to be signed by the members of the Tender Procedure 
Committee. The Contracting Authority shall also communicate with those bodies which have 
issued the guarantee letters / bonds to ascertain their validity. 

b) After that, and for whomever tendered its guarantees letter found valid, the Tender 
Procedure Committee shall assess only the technical offers of the tenderers whose 
participation documents it found to be complete. The evaluation is  carried out in accordance 
with the terms hereof, and a report is drawn up with regard to the rejection of the technical 
offers that failed to meet the terms and conditions and the acceptance of the technical offers 
based on the provisions of par. 2.4.3.2 hereof. 

A single report may be drawn up for the evaluation of the supporting documents and technical 
offers, which is announced by the Tender Procedure Committee through the "Communication" 
function, only to the Contracting Authority in order for the latter to set a date and time for 
opening the (sub)folder of the financial offers. 

c) After completion of the evaluation, according to the above, the results will be published to 

the tenders via the electronic portal in order for the second stage of evaluation to begin.  

d) the folders of all submitted financial offers of the tenders who their technical offer was 
accepted, are opened, on the date and time specified in the special invitation. 

e) The Tender Conduct Committee evaluates the financial offers of the tenderers, whose 
technical offers and participation supporting documents it found to be complete and in line 
with the terms and requirements hereof, and draws up a report where it recommends
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with justification their acceptance or rejection, the ranking of the offers and the selection of the 
provisional Contractor. This report is announced by the Tender Conduct Committee, via the 
"Communication" portal to the Contracting Authority for approval. 

If the offers appear to be unusually low with regard to the scope of the contract, the 

Contracting Authority shall ask the economic operators to explain the price or cost they 

propose in their offer, within a ten (10) day exclusive deadline after notice of the relevant 
invitation. Applicable in this case are Articles 88 and 89 of Law 4412/2016. 

In the case of equivalent offers, the Contracting Authority selects the Contractor by draw 
among the economic operators that submitted equivalent offers. The draw is carried out 
before the Tender Procedure Committee and in the presence of the economic operators that 
submitted equivalent offers. 

Subsequently, the Contracting Authority issues a decision, by which the results of all the 
above stages are ratified ("Participation Supporting Documents", "Technical Offer" and 
"Financial Offers"), which is diligently notified to the tenderers through the "Communication" 
function of the Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. system. A pre-judicial appeal may be filed against such decision, 
in accordance with par. 3.4 hereof. 

 

3.2 Invitation to submit supporting documents of provisional contractor - Provisional 

Contractor supporting documents  

Following the assessment of the tenders, the Contracting Authority shall send a relevant 
electronic invitation through the Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ system to the tenderer which is to be awarded 
the contract ("provisional Contractor"), to submit, in writing and within ten (10) calendar days 
from the date of notification of the related notice, proof of their credentials, as well as the 
originals or copies issue, in accordance with the provisions of article 1 of the Law 4250/2014 
(Α΄ 74) of all the supporting documents described in par. 2.2.7.2 hereof, as evidence that the 
grounds of exclusion of par. 2.2.3 of the Tender Notice are not met, and that the quality 
selection criteria of par. 2.2.4 - 2.2.6 thereof are met. 

These supporting documents shall be submitted by the tenderer ("provisional Contractor"), 

electronically via the "Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ" system, in pdf format and must be submitted, as 

applicable, within ten (10) working days from the date of their submission. When signed by 
the provisional Contractor they bear an electronic signature. 

After receipt of the above supporting documents, the System shall issue confirmation of their 
receipt and send an email to the party that is to be awarded the contract. 

If after the electronic unsealing and during inspection of the above supporting documents it is 
ascertained that they have not been submitted or that there are omissions in those submitted, 
and the provisional Contractor submits within the above ten (10) day deadline a request to the 
Tender Procedure Committee for the extension of the submission deadline, which is 
accompanied by evidence whereby it is proven that it has requested the granting of the 
supporting documents, the Contracting Authority extends the deadline for the submission of 
supporting documents for as long as required for obtaining the supporting documents from the 
competent authorities. 

Any parties who submitted acceptable tenders shall be notified of the above documents 
submitted.
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The tender of the provisional Contractor shall be rejected, its participation bond shall be 
forfeited in favour of the Contracting Authority and the award shall be made to the tenderer 
which submitted the next economically advantageous tender, in line with the above 
procedure, if: 

i) during the inspection of the above supporting documents it is found that the information 
stated with the Standard Solemn Declaration Form are false or inaccurate, or 

ii) the necessary originals or copies of the above supporting documents are not submitted 

within the specified time, or 

iii) the supporting documents that were submitted legally and in a timely manner and 
demonstrate the terms and the conditions of participation, according to par. 2.2.3 (grounds for 
exclusion) and 2.2.4 - 2.2.6 (quality selection criteria) hereof. 

In the case of the timely and appropriate notification of the Contracting Authority about   
changes to the conditions which the provisional Contractor had stated that it met in the  
SSPD, which occurred or which it was informed of after the statement and up to the date of 
the written notice for the submission of the provisional Contractor supporting documents (later 
changes), its participation bond shall not be forfeited in favour of the Contracting Authority. 

If none of the tenderers submit a true or accurate statement or do not submit one or more of 
the required supporting documents or do not demonstrate that they meet the quality selection 
criteria according to par. 2.2.4 - 2.2.6 hereof, the procedure shall be canceled. 

The procedure of inspection of the above supporting documents shall be completed when the 
Tender Procedure Committee draws up a report, including any supplementation of supporting 
documents as provided for herein, and forwards the file to the Plenary of the Contracting 
Authority for making a decision either to award the contract or to cancel the procedure. 

The results of the inspection of the above supporting documents and the recommendation of 
the Committee shall be ratified with the award decision. 

 

3.3 Award - conclusion of contract 
 

The Contracting Authority shall notify all tenderers who have not been finally rejected  of the 
award decision, except for the provisional Contractor, providing them with a copy of all the 
reports of the tender inspection and assessment procedure, in accordance  with Article 100 of 
Law 4412/2016, electronically through the Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ system. 

This decision shall state the deadline for suspension of the conclusion of the contract, in 
accordance with the following par. 3.4 hereof. 

The legal results of the award decision, and in particular the conclusion of the contract, shall 
take effect provided that the following cumulatively apply: 

a) the time limits for exercising the remedies provided for in par. 3.4 at the pre-judicial and 

judicial protection phase and from the decisions for their suspension have lapsed
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and no action has been taken, without prejudice to a provisional order, in accordance with the 
last section of paragraph 4 of Article 372 of Law 4412/2016, as in force. 

 

 

b) notification of the award decision to the provisional Contractor, provided that the latter 
submits, following a relevant invitation, a solemn statement that is signed according to the 
provisions of Article 79A of Law 4412/2016, as in force, which shall state that no later 
changes were made in the sense of Article 104 and only in the case of the filing of a 
preliminary appeal against the award decision. The solemn statement is checked by the 
Tender Procedure Committee which draws up a report that accompanies the contract. 

The Contracting Authority invites the Contractor to attend the signing of the agreement within 
twenty (20) days from notification of the relevant special invitation. The agreement is of a 
probative nature. 

Should the Contractor not attend the signing of the above agreement within the set deadline, 
it shall be declared in forfeit, its participation bond shall be forfeited in favour of the 
Contracting Authority and the process of Article 103 of Law 4412/2016 is followed, as in force 
for the tenderer that submitted the next in rank economically advantageous tender. 

 

3.4 Preliminary Appeals - Provisional Judicial Protection 
 

Any interested party which has or had interest in being awarded this contract and has or had 
sustained or may sustain damages from an enforceable act or omission of the Contracting 
Authority in violation of the laws of the European Union or the domestic laws, may file a 
preliminary appear before the Preliminary Appeals Review Authority (PERA) against the 
relevant act or omission of the Contracting Authority, determining specifically the legal and 
actual reasons that justify its request. 

In the case of an appeal against an act of the Contracting Authority, the time limit for filing 
preliminary appeals is: 

(a) ten (10) days after the notification of the contested act to the interested economic 
operator if the act was notified via electronic means or fax or 

(b) fifteen (15) days from notification of the contested act to, if other means of 
communication were used, otherwise 

c) ten (10) days after the complete, real or presumed knowledge of the act that harms the 
interests of the interested economic operator. 

Specifically, with regard to filing an appeal against a declaration, its full knowledge is 
presumed after the lapse of fifteen *(15) days from publication on the Central Online Register 
of Public Contracts ("ΚΗΜΔΗΣ"). 

In the case of an omission, the deadline for filing the preliminary appeal is fifteen (15) days 
from the day following the contested omission. 

Preliminary appeals are filed electronically through the "Communication" functionality of the 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ on the tender procedure website, selecting as applicable the indication 
«Προδικαστική Προσφυγή» (Preliminary Appeal) and attaching the relevant document in 
Portable Document Format (PDF), which bears an approved state-
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of-the-art electronic signature or state-of-the-art electronic signature with use of approved 
certificates. 

In order for the preliminary appeal to be admissible, a duty to the State is paid by the 
appellant, according to the provisions of Article 363 of Law 4412/2016, in Article 19 par. 1.1 
and in Article 7 of Ministerial Decision No. 56902/215/19-05-2017. 

The duty of this article is returned to the appellant if its appeal is accepted in whole or in part. 
It shall also be returned to the appellant in the case where, before the issue of the decision of 
the Preliminary Appeals Review Authority (ΑΕΠΠ) on the appeal, the Contracting Authority 
revokes the contested act or takes the required action. 

The deadline for filing the preliminary appeal and its filing shall impede conclusion of the 
contract on penalty of invalidity, according to Article 364 of Law 4412/2016. Otherwise, the 
filing of a preliminary appeal shall not obstruct the progress of the tender procedure, unless 
provisional protection measures are requested in accordance with Article 366 of Law 
4412/2016. 

The Contracting Authority, through the "Communication" function of the Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 

 shall notify any interested third party about the appeal, in accordance with the provisions of 
point (a) of the first section of par. 1 of Article 365 of Law 4412/2016. 

 shall forward to the Preliminary Appeals Review Authority (ΑΕΠΠ) the information provided 
for in point (b) of the first section of par. 1 of Article 365 of Law 4412/2016. 

The Preliminary Appeals Review Authority (ΑΕΠΠ) shall decide with justification on the 
grounds of the actual and legal allegations made in the appeal and the allegations of the 
Contracting Authority, and in case of an intervention, the allegations of the intervening party, 
and shall accept (in whole or in part) or reject the appeal by a decision, which shall be issued 
within an exclusive twenty (20) day deadline from the date of the review of the appeal. 

Users - economic operators shall be informed about the acceptance or rejection of the appeal 
by the Preliminary Appeals Review Authority (ΑΕΠΠ). 

The filing of the above preliminary appeal is a prerequisite for the exercise of the legal 
remedies of suspension application and cancellation application of Article 372 of Law 
4412/2016 against the enforceable acts or omissions of Contracting Authorities. 

The suspension application shall be filed with the competent court within a ten (10) day 
deadline from issue of the decision on the preliminary appeal. A duty must be paid for the 
filing of the suspension application, in accordance with the specifications of Article 372 par. 
(4) of Law 4412/2016. 

The filing of the suspension application shall obstruct the award of the contract, unless the 
competent judge decides differently with the provisional order. 

 

3.5 Cancellation of Procedure 
 

The Contracting Authority shall cancel or may cancel in whole or in part, with justification, the 
award procedure, for the reasons and in accordance with the terms of Article 106 of Law 
4412/2016, following an opinion of the competent Tender Procedure Committee.
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Also, If any errors or omissions are identified during any stage of the award process, the 
Contracting Authority, following an opinion of the Tender Procedure Committee, may partially 
cancel the process, or amend it, depending on its outcome, or may decide to repeat it from 
the point at which the error or omission occurred onwards. 

 
2. TERMS AND CONDITIONS FOR PERFORMANCE OF THE 

CONTRACT 

 

4.1 Αdvance Payment Bond and Performance bonds 
 

The signing of the contract requires the provision of a performance bond, in accordance   with 
Article 72 of Law 4412/2016, amounting to 4% of the value of the contract, net of VAT, and it 
must be deposited before or during the signing of the contract. 

Moreover its required an 'advance payment guarantee' for an amount equal to that of the 
advance payment as described below. 

In order for the advance payment and performance bond to be accepted, it must include at 
least the information referred to in par. 2.1.5 hereof, and also the number and title of the 
relevant Contract. Its content must comply with the template included in Annex V hereof and 
the specifications of Article 72 of Law 4412/2016. 

The performance bond of the contract covers overall and without distinctions the 
implementation of all the terms of the contract and any requirement of the Contracting 
Authority from the Contractor, including any equivalent advance payment to the latter. 

In case of an amendment to the contract according to par. 4.5 hereof, which results in an 
increase of the contractual value, the Contractor shall be required to deposit before the 
amendment a supplementary guarantee, amounting to 5% of the increase, net of VAT. 

The performance bond shall be forfeited in the event of violation of the specific terms 
stipulated in the contract. 

The performance bond shall be returned after the final quantitative and qualitative acceptance 
of the scope of the contract. If the final qualitative and quantitative acceptance report includes 
comments or if there is a late delivery, the bond shall be returned after the comments and the 
delay are addressed. 

 

4.2 Contractual framework - Applicable laws 
 

The performance of the contract shall be governed by the provisions of Law 4412/2016, the 
terms of this Tender Notice, and the Hellenic Civil Code. 

 

4.3 Terms and conditions for performance of the contract 
 

During performance of the contractor, the Contractor shall comply with its obligations in the 
areas of environmental, social security and labour law, established under EU law, domestic 
law, collective agreements or international provisions of environmental, social security and 
labour law, which are listed in Annex X of Appendix Α of Law 4412/2016. 

Compliance with these obligations by the Contractor and the subcontractor is reviewed and 
certified by the bodies supervising performance of the contract and the competent public 
authorities and services acting within the boundaries of their responsibility and competence.
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4.4 Subcontract  

4.4.1 The Contractor shall not be released of its contractual obligations and liabilities from the 
assignment of the execution of part/parts of the contract to subcontractors. Compliance with 
the obligations of par. 2 of Article 18 of Law 4412/2016 by subcontractors does not release 
the main Contractor from its liability. 

4.4.2 During the signing of the contract, the main Contractor must state to the Contracting 
Authority the name, contact details and legal representatives of its subcontractors, who will 
participate in its performance, provided they are known at the particular point in time. It is also 
required to notify the Contracting Authority of any change to this information, for the duration 
of the contract, as well as the information required in relation to each new subcontractor, 
which the main Contractor uses in this contract, by submitting the relevant 
agreements/statements of cooperation. If the collaboration of Contractor with a 
subcontractor/subcontractors in this contract is suspended, the Contractor must promptly 
notify the Contracting Authority of such suspension, and must ensure the smooth 
performance of the part/parts of the contract, either by itself, or by a new subcontractor which 
it will announce to the Contracting Authority according to the previous procedure. 

In the case where the Contractor has relied on the capacities of the subcontractor as regards 
the financial, technical and professional capacity, according to the requirements of the Notice, 
it is required to promptly notify the Contracting Authority about the any of its collaboration and 
immediate take any suitable means/measures which it will also notify to the Contracting 
Authority, in order to maintain the steady financial-technical and professional capacity for the 
fulfillment of its obligations. 

In this case, the suspension of the collaboration and any launch of a new collaboration of the 
Contractor with a new subcontractor are subject to the approval of the Contracting Authority, 
which may check, at least if the conditions for the assurance of the smooth performance of 
the contract apply, the effectiveness of the suitable means/measures and conditions proposed 
by the Contractor of Article 78 par. (1) of Law 4412/2016. 

4.4.3 The Contracting Authority shall verify the application of the grounds of exclusion for the 
subcontractors, as described in par. 2.2.3 hereof and with the evidence of par. 
2.2.7.2 hereof, provided that the part(s) of the contract, which the Contractor intends to assign 

in the form of a subcontract to third parties, exceed cumulatively 30% of the total value of the 

contract. Moreover, in order to prevent breach of the obligations of par. 2 of Article 18 of Law 
4412/2016, it may verify the above grounds also for part/parts of the contract under this 
percentage. 

When such verification finds that there are grounds for exclusion, it shall require or may 
require its replacement, according to par. 5 and 6 of article 131 of Law 4412/2016. 

 

4.5 Amendment of contract during its performance 
 

The contract may be amended during its execution, without the need for a new conclusion 
procedure, in accordance with the specific terms and conditions laid down in Article 132 of 
Law 4412/2016 and following an opinion by the competent Monitoring and Acceptance 
Committee, which is appointed by a decision of the Contracting Authority.
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4.6 Right of unilateral termination of the contract  

The Contracting Authority may, on the conditions set out in the relevant provisions, terminate 
the contract during its performance, provided that: 

a) The contract has undergone substantial amendment within the meaning of paragraph 4, 
Article 132 of Law 4412/2016, which would require a new contract award procedure, 

b) At the time of award of the contract, the Contractor was in one of the situations referred to 
in paragraph 2.2.3.1 hereof and therefore should have been excluded from the contract award 
procedure, 

d) the contract should not have been awarded to the Contractor due to serious breach of the 
obligations under the Conventions and Directive 2014/24/ΕC, which has been recognised with 
a decision of the EU Court in the context of a procedure by virtue of Article 258 of the TFEU. 

 

 
3. SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR PERFORMANCE OF THE  CONTRACT 

 

5.1 Payment method 
 

5.1.1 a) The payment of the Contractor will be made in instalments with each delivery and according to the 
schedule governing the deliveries to each participating country. 

There is the possibility of granting an advance payment of up to 20% of each section(sections 1-9). 

 

 

Country Percentage of items delivered per month 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Italy 66% - 20% - - 14% - - - - 

France 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Romania 20% 20% 20% 20% 20% - - - - - 

Spain 30% - 30% - - 40% - - - - 

Greece 40% - 30% - 30%  - - - - 

Table 5.1 

 
 

All  deliveries and installments shall be paid within 1 month of the final acceptance and proper 
performance report being issued respectively for each subset of products comprising the 
scope of contract, described in detail in Annex I hereof. 

Payment of each installment of the contractual price shall be made with submission of the 

legal receipts and documentation provided for in the provisions of the contract signed in, as 

well as any other supporting document which may be requested by the competent services 
carrying out the inspection and the payment. 

 

5.1.2 The Contractor shall bear withholdings for third parties and any other surcharge, 
pursuant to the applicable laws, without VAT, for the provision of the service at the place and 
in the manner set out in the contract documents. This pertains, more specifically, to the 
following withholdings: 
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a) 0.07% withholding, which is calculated based on the value of each payment before taxes 
and withholdings of the initial, as well as any supplementary contract, in favour of the 
Independent Public Procurement Authority (Article 4 Law 4013/2011, as in force) 

b) 0.02% withholding for the State, calculated based on the value, without VAT, of the initial 
and any supplementary contract. This amount is withheld with each payment by the 
Contracting Authority in the name and on behalf of the General Directorate of Public Contract 
and Procurements, according to par. 6, Article 36 of Law 4412/2016. 

c) 0.06% withholding, which is calculated based on the value of each payment before taxes 
and withholdings of the initial, as well as any supplementary contract, in favour of the 
Preliminary Appeals Review Authority (ΑΕΠΠ) (Article 350, par. (3) of Law 4412/2016). 

Withholdings for third parties are subject to the applicable proportional tax stamp duty and the 
contribution for OGA included in it. 

The income tax withholding provided for by the applicable law shall be made with each 
payment. 

 

5.2 Declaring the economic operator in forfeit - Sanctions 
 

5.2.1 The Contractor must be declared in forfeit, without prejudice to force majeure reasons, 
of the contract and any right arising from it, if it has failed to meet its contractual obligations or 
to comply with the written orders of the Contracting Authority, which are in line with the 
contract or the applicable provisions and if it exceeds at own fault the overall time limit for the 
performance of the contract, taking into consideration the extensions and the references in 
Annex I hereof. 

In this case it is given special notice, which includes the specific description of the steps it 
must take, setting a time limit for compliance, which may not be shorter than 15 days. If the 
time limit set with the special notice lapses and it fails to comply, it shall be declared in forfeit, 
with justification, within thirty (30) days from the lapse of the above time limit for compliance. 

To a Contractor who is declared in forfeit of the contract, after being invited to provide 
explanations, the performance bond of the contract shall be forfeited in full. 

 

5.2.2 If the services are provided at the fault of the Contractor after the expiry of the duration 
of the contract and until expiry of the extension time granted, penalties are imposed against it, 
with a justified decision of the Contracting Authority. Penalties may be imposed for negligent 
performance of the terms of the contract. 
Penalties are calculated as follows: 

a) for a delay limited to a period of time not exceeding 50% of the stipulated total duration of 
the contract or in case of partial/interim deadlines of the corresponding deadline 50% of the 
corresponding stipulated deadline a penalty of 2.5% is imposed on the contractual value net 
of VAT of the services that were provided late; 

b) for a delay exceeding 50% a penalty of 5% is imposed net of VAT on the contractual value 
of the services that were provided late; 

c) penalties for exceeding partial deadlines are independent from those imposed for 
exceeding the total duration of the contract and may be revoked with a justified decision of the 
Contracting Authority, if the services relate in the above partial deadlines are provided during 
its overall duration and its approved extensions and on condition that the overall contract has 
been fully performed. 

d) for negligent performance of the contractual obligations, penalties amounting to 5% of the 
contractual value, unless the Contracting Authority decides otherwise with justification. 
The amount of the penalties is deducted/offset from/against the Contractor’s fee. 
The penalties imposed do not deprive the Contracting Authority from the right to declare the 
Contractor in forfeit.
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5.3 Administrative appeals against the contract performance procedure  

The Contractor may file an appeal against decisions imposing sanctions against it, by virtue of 
the terms of par. 5.2 (Declaring an economic operator in forfeit - Sanctions), 
6.1 (Monitoring of Contract) and 6.4 (Rejection of deliverables -Replacement) hereof, as well 
as in implementation of the contractual terms, for reasons of legality and substance before the 
Contracting Authority, within a mandatory 30-day period from the date they were informed of 
the relevant decision. The Plenary of the Contracting Authority decides on the appeal, 
following an opinion of the competent Monitoring and Acceptance Committee of the project, 
within a thirty (30) day deadline from its filing, otherwise it shall be deemed tacitly rejected. No 
other type of administrative appeal may be filed against this decision. 

If the appeal is not filed in time against the decision on the sanctions or if it is rejected by the 
Plenary of the Contracting Authority, the decision becomes final. If an appeal is filed in time, 
the consequences of the decision are suspended until it is finalized. 

 
4. SPECIAL TERMS OF PERFORMANCE 

 

6.1 Monitoring of the contract 
 

6.1.1. The Monitoring and Acceptance Committee of its pilot shall monitor performance of 

the contract and its management, hereinafter referred to as "Monitoring and Acceptance 
Team" or "MAT" which monitors and controls the performance of the relevant contract during 
any separate stages, phases or parts thereof, and in particular it shall invite the Contractor to 
present the progress in the implementation of the contract, to ask for explanations and 
clarifications and convey the relevant instructions and guidance of the Contracting Authority. 

6.1.2. The MAT shall make recommendations to the Plenary of the Contracting Authority 
about all issues related to the proper performance of all terms of the Contract and the 
fulfillment of the Contractor’s obligations, the taking of the measures imposed due to non-
compliance with the above terms, and in particular on issues related to an amendment of the 
scope and an extension of the duration of the Contract, on the terms of Article 132 of Law 
4412/2016. 

 

6.2 Term of Contract 
 

6.2.1 The Term of the Contract is set at twenty-eight (28) months, and it starts on the date of 
its signing or on the date set out in it, and expires upon submission of the last Deliverable at 
the time set out therein. 

6.2.2 Regardless of its total duration, the Project shall not be considered completed if the 
obligations of the Contractor are not performed in full, based on the contract to be signed. 

With regard to the separate stages of the provision of the services or submission of the 
Deliverables, partial/interim deadlines are set, as such are described in Annex I hereof. 

6.2.3 The total duration of the contract may be extended after a justified decision of the 
Plenary of the Contracting Authority up to 50% thereof, following a relevant request of the 
Contractor submitted before the expiry of its duration, in objectively justified cases that are not 
the fault of the Contractor, without increasing the financial object of the contract. If the overall 
duration of the contract expires, without a request for extension being submitted in time or, if 
the extended duration expires, according to the above,
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without submitting to the Contracting Authority the deliverables of the contract, the Contractor 
is declared in forfeit. If the services are provided at the fault of the Contractor after expiry of 
the duration of the contract, and up to the expiry of the time of the extension granted, 
penalties are imposed against it, in accordance with Article 218 of Law 4412/2016 and par. 
5.2.2 hereof. 

 

6.3 Acceptance of the object of the Contract 
 

The provided services are accepted by the MAT of par. 6.1 hereof, which is formed in 
accordance with section (d) of par. 11 of Article 221 of Law 4412/2016. 

If the MAT finds that the provided services and/or the Deliverables do not fully meet the terms 
of the contract, a provisional acceptance report shall be drawn up, stating the deviations from 
the terms of the Contract that were ascertained and expressing an opinion whether the 
deviations affect the suitability of the provided services and/or Deliverables, and therefore 
whether the latter can meet the relevant needs. 

If it is ascertained that suitability is not affected, the acceptance of these provided services 
and/or Deliverables may be approved with a justified decision of the Plenary of the 
Contracting Authority, with a discount on the contractual value, which must be proportional to 
the ascertained deviations. After issue of the above decision, the MAT must proceed with the 
final acceptance of the provided services and/or Deliverables of the Contract and draw up a 
relevant final acceptance reports, in accordance with the decision. 

The final acceptance report is drawn up by the MAT and is approved by the Plenary of the 
Contracting Authority by a decision which must be notified to the Contractor. If a period longer 
than 30 days from the date of its submission elapses and no decision is made on its approval 
or rejection, it is considered that acceptance has taken place automatically. 

Irrespective of the above automatic acceptance and the payment of the contractor, the 
inspections provided for in the Contract shall be carried out, in accordance with paragraph 
219 (6) of Law 4412/2016. The performance bond shall not be returned before the completion 
of all the stipulated inspections and the drawing up of the relevant reports. 

 

6.4 Rejection of deliverables - Replacement 
 

In the case of the final rejection of the whole or part of the provided goods and/or Deliverables 
with a discount on the contractual value, by a decision of the Plenary of the Contracting 
Authority, the replacement of the services and/or Deliverables with others may be approved, 
which are in agreement with the terms of the contract, within a set deadline set out by this 
decision. If the replacement is made after the expiry of the total duration of the contract, the 
deadline set out for the replacement cannot be longer than 25% of the total duration of the 
contract, and the Contractor is subject to penalties, according to Article 218 of Law 4412/2016 
and par. 5.2.2 hereof, due to late delivery. 

If the Contractor does not replace the services and/or Deliverables rejected within the 
deadline set, and provided that the overall duration has expired, it shall be declared in forfeit 
and be subject to the stipulated sanctions. 

 

6.5 Samples – Sampling – Laboratory tests 

 

The candidate economic operators must send to the Contracting Authority, a sample from 
each separate section (more specifically from one piece for sections 1 to 8 and from a set for 
section 9), in order to carry out the necessary checks, measurements and evaluations on its 
behalf. Their dispatch is mandatory by candidates on pain of disqualification. 

The return of the samples is done as follows: 

a) To economic operators to whom the supply has not been awarded or entrusted, if they 
have not been partially or totally destroyed during the inspection process, within fifteen (15) 
days from the date of the announcement of the relevant award or award, with care and 
responsibility of these and at their request. 
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b) To the suppliers to whom the award or award was made, if they were not destroyed, 
partially or totally, during the inspection process, within thirty (30) days of their return by the 
receiving committee and if the final acceptance has taken place, with care and responsibility 
of these and after their request. 

The value of the samples (and counter-samples) taken by the receiving committees is borne 
by the suppliers and is not paid. 
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TENDER NOTICE ANNEXES  

 

 

ANNEX I – Detailed Description of the Physical and Economic Scope of the Contract 

 

 
PART A - DESCRIPTION OF THE PHYSICAL SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT 

 
Act Title: "SMART BEAR" with ICCS research program code: 63/109100 and with Grant Agreement Number: 
857172. 
 
 
GENERAL DESCRIPTION OF THE PROJECT 
 
The "SMART BEAR" project is a European program that refers to the elderly population and aims to apply 
auxiliary smart medical and other electronic devices (e.g. mobile phone, watch, oximeter, etc.) in the daily 
lives of 5000 people, 6 European countries (France, Greece, Italy, Spain, Romania & Portugal), to improve 
the level of health and promote the independent living of its participants. 
 
Its purpose is the continuous collection of health data from the daily lives of elderly people. The data that 
will be collected, analyzed and will lead to the provision of personalized interventions through a smart 
mobile phone device. Through the platform, users are given the opportunity to daily monitor and enhance 
their health as well as to find any symptoms of Covid 19. Ultimately with a view to strengthening 
independence, improving social relations and the general well-being of older citizens. 
 
The call for the project concerns Europe's active and healthy ageing population with health challenges such 
as: cardiovascular disease, cognitive impairment, hearing loss, instability, mental disorders and fragility 
syndrome, in order to collect and analyze data needed to be offered by the platform personalized 
interventions that promote healthy living. 
 
Impact: 
"SMART BEAR" will deliver a solution that offers: 
Continuous and objective monitoring and interventions of personalized medicine to optimize the 
management of diseases and related risks 
Measurable improvements in the quality of life of older people and their ability to live independently. 
The participation of older people in the project includes the following phases: 
Exploratory examination and suitability assessment of participation in the program with a short 
questionnaire. 
Interim and Final Evaluation with full physical and clinical examination depending on comorbidities. At the 
end of this phase, it will be decided which devices will be given and whether another person will need to 
participate in the program (caregiver, partner). The program will provide Free smart health devices, 
depending on the clinical picture of the participants. 
 
Platform Usage and Validation. 
 The use of the platform through mobile devices will facilitate the control of the health of the participants 
daily, but will also contribute to the optimization of the provision of medical services at national and 
European level. 
The platform will be designed to enable the user to be covered by imported information, in order to 
maintain the security of his privacy in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). 
Participation is completely voluntary and does not provide financial compensation. 
There are no risks when older people participate in the programme. Each participant will have the right to 
withdraw their participation, at any time, during the "SMART BEAR" project. 
The "SMART BEAR" platform will be tested and validated through 5 pilots, in France, Greece, Italy-Portugal, 
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Spain, Romania and a total of 5000 elderly people will participate. 
The "SMART BEAR" platform will be tested and validated through 6 pilots, in France, Greece, Italy, Spain, 
Romania & Portugal and a total of 5100 elderly people will participate. 
The partners of the "SMART BEAR" project are the following: 
 
1 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

2 ATOS SPAIN SA 

3 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V. 

4 IBM ISRAEL – SCIENCE AND TECHNOLOGY LTD 

5 AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. 

6 PERIFEREIA PELOPONNISOU 

7 MUNICIPALITY OF PALAIO FALIRO 

8 COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA ASC 

9 FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE 

10 ASSOCIATION CATEL CLUB DES ACTEURS DE LA TELEMEDECINE 

11 IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD S.L 

12 FUNDATIA ANA ASLAN INTERNATIONAL 

13 FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS 

14 ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON 

15 PANEPISTIMIO IOANNINON 

16 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

17 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

18 CITY UNIVERSITY OF LONDON 

19 INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 

20 SPHYNX TECHNOLOGY SOLUTIONS AG 

21 STREAM VISION 

22 IT SUPPORT SOLUTIONS SRL 

23 INNOVATEC SENSORIZACION Y COMUNICACION, S.L. 

24 ATHENS TECHNOLOGY CENTER ANONYMI BIOMICHANIKI EMPORIKI KAI TECHNIKI     
ETAIREIA EFARMOGON YPSILIS TECHNOLOGIAS 

25 BIRD & BIRD 

26 UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS-ASSOCIACAO 

27 SECRETARIA REGIONAL DA SAUDE 

 
 
 
SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT 
 
The object of the contract is the appointment of a contractor for the supply of scientific instruments, in the 
context of the implementation of the project / program with code ICCS: 63/109100, Grant Agreement 
Number: 857172 and titled "SMART BEAR: 'Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised 
Support for Healthy and Independent Living at Home'", of the Biomedical Technology Laboratory (EBIT) of 
the School of Electrical & Computer Engineering of NTUA,  as well as the other partners as they are 
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mentioned and described on p. 9 of the present. 
The scope of the contract is the supply of electronic equipment (as defined and described in the following 
table) to be used in the pilot studies of the research project "SMART BEAR" with emphasis on smart home 
technologies and assisted living environments, which provide care for the elderly, based on technology, 
which will be developed on a large scale. The most widespread health challenges that lead to physical 
impairments that older people face and which affect their ability to have a healthy and independent living 
are: hearing loss, cardiovascular diseases, cognitive disorders, mental health issues, weakness and balance 
disorders. Along with these conditions, the project will deal with the monitoring of citizens with COVID-19, 
as part of the overall objectives of the project. 
 
In order to create impact and full synergy with the other large-scale EU pilot projects, devices and services 
from EU-funded projects will be integrated into the project to monitor these comorbidities.  
 
The items to be supplied and the corresponding quantities are listed in the table below: 
 

 

Α/Α SECTION ITEM DESCRIPTION MEASUREMENT UNIT QUANTITY REQUIRED 

1 1 Hearing Aids ITEM 1960 

2 2 Smartphone 1 ITEM 980 

3 3 Smartphone 2 ITEM 3920 

4 4 Smart Blood Pressure ITEM 3115 

5 5 Smart-scale ITEM 3815 

6 6 Smart-thermometer ITEM 4900 

7 7 Smart Oximeter ITEM 4900 

8 8 Smart watch ITEM 4900 

9 9 Smart home devices kit 1335 

 

 
The items will be new, unmanageable, first use, year of recent construction, recognized house, free from 
factual and legal defects.  
Tenders shall be submitted for one or more lots or for all of them and for the quantities of items per 
section required as defined in this notice. Financial offers must not exceed the estimated budget per 
section, as well as the total budget as set out in the text of the proclamation. The tender, which will include 
more than one section, should include distinct tenders for each section, which are evaluated separately and 
the Contracting Authority may select part of the total tender, provided that it is assessed as the most 
advantageous tender on the basis of the requested quality-price criteria. 
 
From each section a sample (more specifically from one piece for sections 1 to 8 and from a set for section 
9), should be sent to the Contracting Authority to carry out the necessary checks, measurements and 
evaluations, while technical support should be provided for the integration of each department with the 
applications developed in the framework of the project.  
The items to be procured are classified under the following common procurement vocabulary (CPV) and 
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supplementary (CPV) codes, summarised as follows: 
 
SECTION 1 - Hearing Aids: 32342200-4  

SECTION 2 - Smartphones 1  και Τμήμα 3 - Smartphones 2: 32552100-8  

SECTION 4 - Smart Blood Pressure: 33123100-9 

SECTION5 - Smart-scale: 38311000-8  

SECTION 6 - Smart-thermometer: 38412000-6  

SECTION 7 - Smart Oximeter: 33124100-6   

SECTION8 - Smart watch: 18522000-4  

SECTION 9 - Smart home devices: Central unit 32423000-4, Lamp 31532300-7, Wireless 
motion/light sensor 35125100-7, wireless temperature/humidity sensor 35125100-7, Integration hub 
kit 30212000-8, Zigbee USB dongle 32344210-1, Memory card Micro-SD 30233180-6,  31600000-2,  
Ethernet  Cable 31224400-6. 

 
Full warranty of at least two (2) years for all Departments and their contents, with the sole exception 
of the following items of Section 9: Polybrizo with CPV 31600000-2 and Ethernet cable with CPV 
31224400-6. 

The duration of each contract is defined as the time until the final acceptance of all the quantities of 
items to be supplied.  

Place of implementation/delivery: The contractor(s) are obliged to deliver/deliver the items within 
ten (10) months from the date of signing the contract, at the premises of the Biomedical Technology 
Laboratory (EBIT) as well as to the following collaborating bodies according to the following tables: 

 

Α/Α PARTNER/COUNTRY ORGANISATION AND ADDRESS OF THE 
LABORATORY/RESEARCHER 

1 SPAIN IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL, B87324844, C/ Zurbaran 28 
– 28010 Madrid 

2 FRANCE ASSOCIATION CATEL RESEAU,  Immeuble IRUS - PIBS - CP 04 - 
56038 VANNES Cedex 

3 ITALY Università degli Studi di Milano 

Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni”, Via G. 
Celoria, 18, 20133, 

Milano, Italy 

4 GREECE Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων 
Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Πατησίων 42 

Αθήνα, 10682 

 

 

5 ROMANIA Fundatia „Ana Aslan International” 

P-ta Mihail Kogalniceanu, nr.1, ap.17, Sector 5; 050064 
Bucuresti, Romania 
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Country Percentage of items delivered per month 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Italy 66% - 20% - - 14% - - - - 

France 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Romania 20% 20% 20% 20% 20% - - - - - 

Spain 30% - 30% - - 40% - - - - 

Greece 40% - 30% - 30%  - - - - 

 

 
The receipt of the items is carried out by a receiving committee established, in accordance with article 221 
of Law 4412/16. 
 The receiving committee, after the prescribed checks, draws up a protocol for the receipt of the material, 
or a protocol with observations / rejection of the materials, in accordance with paragraph 3 of article 208 of 
law 4412/16.  
Contract Modification: The contract may be amended during its duration, without requiring a new contract 
award procedure, only in accordance with the terms and conditions of article 132 of Law 4412/2016 and 
after consulting the competent body.  
The competition will be conducted in accordance with the terms of this notice. 
 
 
PART B - FINANCIAL OBJECT OF THE CONTRACT 
Financing of the contract   
 
This agreement will be funded by the research program: Horizon 2020 Framework Programme, Health, 
demographic change and wellbeing, Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care, with 
ID:H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 and Grant Agreement Number: 857172 of the European Commission 
entitled "SMART BEAR", research program code EPISEY: 63/109100 and Scientific Coordinator professor 
Dionysios Dimitrios Koutsouris. 
The expense for this contract is borne by the K.A.: 63/109100 relevant appropriation of the budget of the 
financial year 2022 of the Agency, with no. prot.: 23119/31-12-2021. 
The amount of expenditure for this contract, as far as Greece is concerned, falls into the budget category 
"14.03 OTHER EQUIPMENT USED FOR THE NEEDS OF AN INVESTIGATION", for the year 2022. 
 
In addition, the following countries participate and the distribution of funding is as follows per participating 
country: 
 
 

Α/Α Country PARTNER Monetary amount (net 
value, €), excluding VAT 

1 SPAIN IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL, 
B87324844, C/ Zurbaran 28 – 28010 Madrid 

 1.215.000,00 €  
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2 FRANCE ASSOCIATION CATEL RESEAU,  Immeuble 
IRUS - PIBS - CP 04 - 56038 VANNES Cedex 

 1.215.000,00 €  

 

3 ITALY Università degli Studi di Milano 

Dipartimento di Informatica “Giovanni degli 
Antoni”, Via G. Celoria, 18, 20133, 

Milano, Italy 

 1.000.000,00 €  

 

 

4 GREECE Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών, Πατησίων 42 

Αθήνα, 10682 

 

 

 1.167.000,00 €  

 

5 ROMANIA Fundatia „Ana Aslan International” 

P-ta Mihail Kogalniceanu, nr.1, ap.17, Sector 
5; 050064 Bucuresti, Romania 

 1.215.000,00 €  

 

 TOTAL AMOUNT 5.812.000,00 € 

 

The estimated value of the contract is 5. 812. 000,00 € excluding VAT. 

The duration of each contract is defined as the period until the final acceptance of all quantities of the 
items to be supplied. 

The contract will be awarded on the basis of the criterion of the most economically advantageous tender, 
based on best value for money. 

This contract is divided into the following sections: 

 

 

SECTION Species Description Estimated Maximum Value  (Euro) 

1 Hearing Aids  €          910.000,00 

2 Smartphones 1  €          580.000,00 

3 Smartphones 2  €          880.000,00 

4 Smart Blood Pressure  €          320.000,00 

5 Smart-scale  €          330.000,00 

6 Smart-Thermometer  €          400.000,00 

7 Smart-Oximeter  €          550.000,00 

8 Smartwatch  €      1.212.000,00 

9 Smarthome devices  €          630.000,00 

 Grand Total estimated maximum value   €    5.812.000,00 

 
The items will be new, unused, first use, year of recent manufacture, of a recognized brand, free from 
actual and legal defects. 
Tenders shall be submitted for one or more lots or for all of them and for the required quantities of items 
per lot, as specified in this notice. Financial offers must not exceed the estimated budget per section and 
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the total budget as specified in the text of the contract notice. A tender that includes more than one 
section must include separate tenders for each section, which are evaluated separately and the Contracting 
Authority may select a section of the overall tender, provided that it is evaluated as the most advantageous 
tender on the basis of the requested quality-price criteria. 
 
A sample of each section (more specifically one piece for sections 1 to 8 and one set for section 9) should 
be sent to the Contracting Authority for the necessary checks, measurements and evaluations, while 
technical support should be provided for the integration of each section with the applications developed 
within the project. 
 
It is noted that the A.A. and each participating country / body, reserve the right and the obligation to supply 
the described items and these quantities by at least 80% for each department. The final percentage, which 
can range from 80% to 100%, will depend on the maximum number of patients and volunteers who will 
work with the medical staff. 
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ANNEX IΙ 

Technical Specifications 

No Specification Requirement Answer Reference 
Documentation 

Exceeding 
specifications 

 1 Hearing Aids 

 

 1.1 Noise suppression Up to 5 dB or 

more 

   

 1.2 Number of processing channels 15 or more 
   

 1.3 Environment configurations 5 options or more 
   

 1.4 Fitting bandwidth 8 KHz or more 
   

 1.5 Fitting bands 15 or more 
   

 1.6 Fitting Formulas NAL-NL1, NAL-

NL2, DSL v5.0 or 

other 

   

 1.7 Multiple directionality 

options/configuration 

YES 
   

 1.8 Noise management YES 
   

 1.9 Wind noise management supported YES 
   

 1.10 On/Off switch YES 
   

 1.11 Program control switch: YES YES 
   

 1.12 Volume control switch: YES YES 
   

 1.13 Wireless fitting support: YES YES 
   

 1.14 Fitting & Remote fine tuning 

software provided 

YES 
   

 1.15 Remote fine tuning support YES 
   

 1.16 Log of remote fine tuning provided YES 
   

 1.17 Wireless universal programmer YES 
   

 1.17.1 Software and license for offline use 

of the wireless programmer (where 

required) 

YES 
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 1.17.2 Software and license for offline use 

of the wireless programmer 

30 items 
   

 1.18 Wireless connectivity Bluetooth Low 

Energy 

   

 1.19 Support transfer of raw and/or 

aggregated data to smartphone via 

Bluetooth 

YES 
   

 1.20 

Support for direct streaming from 

Android smartphones 

YES 
   

 1.21 Stereo streaming YES 
   

 1.22 

Power delivery 312-type battery 

(x1 cell) 

   

 1.23 Hardware certification IP68 
   

 1.24 Protective case included YES 
   

 1.25 Warranty duration 2 years or more 
   

 1.27 

Presentation of the HA’s 

functionality and use of related 

software (fitting and remote fine 

tuning) to project audiologists and 

follow-up support for the duration 

of the pilot activities 

YES, physical or 

remote 

   

 1.28 Medical CE certification required YES 
   

 1.30 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

   

 1.31 

Accompanying equipment and 

consumables to be provided per 

hearing aid unit 

- 
   

 1.32.1 

-          Receivers Left & Right 
YES 

  

Being patient-
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dependent, 50% of 

the receivers and 

domes will be 

delivered initially and 

the remaining 50% 

will be delivered 

periodically through 

smaller deliveries (up 

to 5 per pilot) 

adjusting the number 

per type as needed 

 1.32.2 

-          Domes* (packs) of size: 

6 mm, 8mm, 10mm or 

12mm, and of type: 

open, bass single vent, 

bass double vent or 

power. 

YES 

  

Being patient-

dependent, 50% of 

the receivers and 

domes will be 

delivered initially and 

the remaining 50% 

will be delivered 

periodically through 

smaller deliveries (up 

to 5 per pilot) 

adjusting the number 

per type as needed 

   

 1.32.3 
-          Cleaning tools. 

YES 
   

 1.32.4 
-          Wax filters. 

YES 
   

 1.32.5 
-          312-type batteries. 

YES 
   

 1.32.6 
-          Left & Right markers. 

YES 
   

 1.33 

Data provided by the Hearing Aid via 

Bluetooth must include raw and/or 

aggregated data 

Vendors must provide either these 

data directly (preferable solution, 

highly considered for the selection 

of the HA device) or exact definitions 

on extracting these aggregations 

based on the raw input parameters, 

which will be calculated within the 

scope of a mobile application 

YES 

  

A1.33.1 to A1.33.5 

and/or A1.33.6 to 

A1.33.14 must be 

provided 

   

 
-          Raw parameters 

- 
   

 1.33.1 

-          Hearing aid ID 

(HA serial 

number or other 

YES – Check A1.33 
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unique ID). 

1.33.2 
-          Program used. 

YES – Check A1.33 
   

1.33.3 
-          Volume used. 

YES – Check A1.33 
   

 1.33.4 

-          Environmental 

noise levels dB 

SPL. 

YES – Check A1.33 
   

 1.33.5 

-          Other sound 

environment 

parameters. 

Optional 
   

 
-          Aggregated data 

- 
   

 1.33.6 

-          Active use: 

actual use of the 

headset by the 

patient. 

YES – Check A1.33 
   

 1.33.7 

-          Duration of 

active use 

(measured in 

minutes) in total 

and at specific 

time intervals. 

YES – Check A1.33 
   

 1.33.8 

-          Active use on 

different sound 

environment 

measures 

(environmental 

noise levels dB 

SPL, use in 

soft/medium/hi

gh intensity 

sounds). 

YES – Check A1.33 
   

 1.33.9 

-          Number of 

volume changes 

(related to the 

number of 

different levels 

supported). 

YES – Check A1.33 
   

 1.33.10 

-          Number of 

manual and 

automatic 

program shifts 

(related to the 

number of 

different 

programs 

supported by 

YES – Check A1.33 
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the HA). 

 1.33.11 

-          Association of 

all data points 

with the HA 

serial number 

(or any other 

unique ID). 

YES – Check A1.33 
   

 1.33.12 

-          Data logs of volume 

control usage, program 

usage and total use 

time. 

YES – Check A1.33 
   

 1.33.13 

-          Data transmission rate: 

HA data transmitted 

once every 1 minute. 

YES – Check A1.33 
   

 1.33.14 Hearing aids count 2200 devices 
   

 1.33.15 Receivers count 2200 units 
   

 1.33.16 

Dome sets count 2200 packs 

(10 pcs each) 

   

 1.33.17 Wax filters count 4150 units 
   

 1.33.18 Cleaning tools count 2200 units 
   

 1.33.19 
Batteries count 26000 packs of 6 pcs 

each 

   

 1.33.20 Left & Right markers count 1960 units 
   

 1.33.21 Wireless Noahlink programmer 30 items 
   

 1.34 

SDK (Software Development Kit) or 

API (Application Programming 

Interface) must be provided by the 

vendor to allow the data extraction 

(raw and/or aggregated) from the 

device 

YES 
   

 1.34.1 

SDK must be provided for 

integration with Android native 

application. 

YES, if the data are 

provided via SDK 

   

 1.35 

Technical support must be provided 

by the vendor to allow the data 

extraction as described in sections 

Α1.33.6 to Α1.33.13, if the SDK 

and/or API does not provide the 

YES, if the data are 

not provided in 

aggregated format 
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data in aggregated format 

 1.36 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 1.37 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

  

 2 Smartphone #1 

 

 2.1 Operating System Android      

 2.2 

Android version Android 11 or 

newer 

     

 2.3 CPU Cores >= 8      

 2.4 CPU speed >= 2 GHz      

 2.5 Display size >= 6.0" 
   

 2.6 Display resolution >= 1080p 
   

 2.7 Memory RAM >= 4 GB 
   

 2.8 Storage Memory: >= 64 GB 
   

 2.9 SIM cards >= 1 
   

 Connectivity - 
   

 2.10.1 USB Interface USB Type-C 
   

 2.10.2 

Geolocation systems (GPS, GLONASS 

& Galileo) 

YES 
   

 2.10.3 WiFi protocols  802.11 a/b/g/n/ac YES 
   

 2.10.4 Bluetooth version >= v5.0 
   

 2.10.5 BLE support YES 
   

 2.11 

Support Audio Streaming for Hearing 

Aids (ASHA) protocol 

YES 
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 2.12 Battery capacity (typical) >= 4000 mAh 
   

 2.13 Warranty duration 2 years or more 
   

 2.14 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

   

 2.15 

The device needs to support 

connectivity with the devices in 

sections (A1, A4, A5, A6, Α7, Α8) 

-          Hearing Aids 

-          Smart watch 

-          Smart blood pressure 

monitor 

-          Smart scale 

-          Smart oximeter 

-          Smart thermometer 

    

 2.16 Device count 980 units 
   

  

 3 Smartphone #2 

 

 3.1 Operating System Android 
   

 3.2 

Android version Android 11 or 

newer 

   

 3.3 CPU Cores >= 8 
   

 3.4 CPU speed >= 2 GHz 
   

 3.5 Display size >= 6.0" 
   

 3.6 Display resolution >= 720p 
   

 3.7 Memory RAM >= 4 GB 
   

 3.8 Storage Memory: >= 64 GB 
   

 3.9 SIM cards >= 1 
   

 Connectivity - 
   

 3.10.1 USB Interface USB Type-C 
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 3.10.2 

Geolocation systems (GPS, GLONASS 

& Galileo) 

YES 
   

 3.10.3 WiFi protocols  802.11 a/b/g/n/ac YES 
   

 3.10.4 Bluetooth version >= v5.0 
   

 3.10.5 BLE support YES 
   

 3.11 Battery capacity (typical) >= 4000 mAh 
   

 3.12 Warranty duration 2 years or more 
   

 3.13 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

   

 3.14 

The device needs to support 

connectivity with the devices in 

sections (A1, A4, A5, A6, Α7, Α8) 

-          Hearing Aids 

-          Smart watch 

-          Smart blood pressure 

monitor 

-          Smart scale 

-          Smart oximeter 

-          Smart thermometer 

    

 3.15 Device count 3920 units 
   

  

4 Smart blood pressure monitor 

 

 4.1 

Device type: automatic Upper Arm 

Blood Pressure Monitor 

YES 
   

 4.2 Cuff circumference 220–420 mm 
   

 4.3 Cuff wrap guide YES 
   

 4.4 Cuff pressure range 0-299 mmHg 
   

 4.5 

Automatic cuff inflation (electric 

pump) 

YES 
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 4.6 

Automatic deflation (pressure 

release valve) 

YES 
   

 4.7 

Diastolic Blood Pressure 

measurement range 

40-215 mmHg 
   

 4.8 

Systolic Blood Pressure 

measurement range 

60-260 mmHg 
   

 4.9 

Accuracy of blood pressure 

measurements 

<= ±3 mmHg 
   

 4.10 

Pulse (heart rate) measurement 

range 

40-180 bpm 
   

 4.11 Accuracy of Pulse measurement <= ±5% 
   

 4.12 Irregular heartbeat detection YES 
   

 4.13 Atrial fibrillation (AFib) detection YES 
   

 4.14 Body movement detection YES 
   

 4.15 Display YES 
   

 4.16 Bluetooth Low Energy YES 
   

 4.17 

Support averaging across multiple 

measures 

YES 
   

 4.18 Storage case included YES 
   

 4.19 Power supply Batteries 
   

 4.20 Batteries included YES 
   

4.21 IP classification IP20 or better 
   

 4.22 

Memory >= 20 

measurements 

   

 4.23 

Available Android SDK provided by 

manufacturer 

YES 
   

 4.24 Warranty duration 2 years or more 
   

 4.25 Medical CE certification required YES 
   

 4.26 

Registered as medical device at 

National Organisations 

YES, in each pilot 

site country 
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(Greece, Italy, 

Portugal, Spain, 

France, Romania) 

 4.27 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

   

 4.28 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 4.29 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 4.30 Device count 3115 units 
   

  

 5 Smart scale 

 

 5.1 Electrical impedance measurement YES 
   

 5.2 

Measurements provided: Weight 

(kg), Body Mass Index (BMI), Body 

fat (%), Muscle mass (kg) 

YES 
   

 5.3 Display units kg 
   

 5.4 Weight range 5 kg - 180 kg 
   

 5.5 Body fat range 5% - 65% 
   

 5.6 

Body weight accuracy <= ±0.5 kg 

(between 5-50 kg) 

<= ±1 % (between 

50-180 kg) 

   

 5.7 Body fat accuracy <= ±1% 
   

 5.8 Scale resolution <= 0.1 kg 
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 5.9 Bluetooth version >= v4.0 
   

 5.10 On board memory YES 
   

 5.11 

Available SDK provided by 

manufacturer 

YES 
   

 5.12 Power supply Batteries 
   

 5.13 Batteries included YES 
   

 5.14 Warranty duration 2 years or more 
   

 5.15 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

   

 5.16 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 5.17 Display YES 
   

5.18 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 5.19 Device count 3815 units 
   

  

 6 Smart thermometer 

 

 6.1 

Type Wireless No-Touch Forehead 

Thermometer 

YES 
   

 6.2 Infrared sensor YES 
   

 6.3 Distance sensor YES 
   

 6.4 

Measurement Range At least 34°C - 

42°C 

   

 6.5 Measurement Resolution <= ±0.2°C 
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 6.6 Display Resolution <= 0.1 °C 
   

 6.7 Display units °C 
   

 6.8 

Measurement distance from 

forehead 

Up to 3 cm 
   

 6.9 Measurement time ≤ 5 sec 
   

 6.10 Display YES 
   

 6.11 Power supply Batteries 
   

 6.12 Batteries included YES 
   

 6.13 Bluetooth version >= v4.0 
   

 6.14 On board memory YES 
   

 6.15 

Available SDK provided by 

manufacturer 

YES 
   

 6.16 Warranty duration 2 years or more 
   

 6.17 Medical CE certification required YES 
   

 6.18 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

   

 6.19 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 6.20 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 6.21 Device count 4900 units 
   

  

 7 Smart oxymeter 
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 7.1 Type Optical finger pulse oximeter YES 
   

 7.2 Peak wavelength 660nm/880nm 
   

 7.3 Maximum optical output power <= 1mW 
   

 7.4 SpO2 measurement range 70% - 99% 
   

 7.5 

SpO2 measurement accuracy <= ±2% 80%-99% 

<= ±3% 70%-79% 

   

 7.6 

Pulse (heart rate) measurement 

range 

30-250 bpm 
   

 7.7 

Accuracy of Pulse measurement 30-99 bpm <= ±2 

bpm, 100-250 

bpm <= ±2 bpm 

±2%. 

   

 7.8 Pulse waveform provided YES 
   

 7.9 Perfusion index provided YES 
   

 7.10 Display YES 
   

 7.11 Power supply Batteries 
   

 7.12 Batteries included YES 
   

 7.13 Auto power-off YES 
   

 7.14 

Wireless connectivity Bluetooth Low 

Energy 

YES 
   

 7.15 USB charging cable included YES 
   

 7.16 On board memory YES 
   

 7.17 

Available SDK provided by 

manufacturer 

YES 
   

 7.18 Warranty duration 2 years or more 
   

 7.19 Medical CE certification required YES 
   

 7.20 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 
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Romanian and 

required in 

english 

 7.21 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 7.22 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 7.23 Device count 4900units 
   

  

 8 Smartwatch 

 

 8.1 Type Smart watch YES 
   

 8.2 

Device sensors included: 

-          Heart rate monitor 

-          Accelerometer. 

-          Compass 

-          GPS, GLONASS & 

Galileo. 

YES 
   

 8.3 

Activity tracking and training 

features provided: 

-          Step counter 

-          GPS-based distance and 

speed 

-          Calories burned 

-          Distance travelled 

-          Intensity minutes count 

-          HR zones/alerts/calories 

YES 
   

 8.4 

Health tracking features provided: 

-          Wrist-based heart rate 

(continuous) 

-          Respiration rate 

(continuous) 

-          Blood Oxygen 

Saturation 

-          Sleep tracking (hours of 

sleep/awake, time in 
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deep/light/REM stage, 

etc.) 

-          Daily resting heart rate 

-          Abnormal heart rate 

alerts 

 8.5 Touchscreen display YES 
   

 8.6 Diagonal display size >= 1.3” 
   

 8.7 Colour display YES 
   

 8.8 

Display resolution >= 240 x 240 

pixels 

   

 8.9 Display material Glass 
   

 8.10 Physical buttons available YES 
   

 8.11 Strap material Silicone 
   

 8.12 

Able to fit wrists with a 

circumference of 

125-190 mm 
   

 8.13 

Device memory >= 200 hours of 

activity data 

   

 8.14 Water rating (waterproof) YES 
   

 8.15 Weight ≤ 40 gram 
   

 8.16 Battery life >= 3 days 
   

 8.17 Wireless connectivity Bluetooth YES 
   

 8.18 Charging cable included YES 
   

 8.19 

Available SDK provided by 

manufacturer 

YES 
   

 8.20 Warranty duration 2 years or more 
   

 8.21 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

   

 8.22 A shortlisted vendor must provide a YES 
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sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

 8.23 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 8.24 Device count 4900 units 
   

  

 9 SMART HOME DEVICES AND SENSORS #1 

 

 

Set of compatible devices including: 

Programmable light bulbs, 

Motion/Light sensors and central 

bridge unit 

- 
   

 9.0 Wireless connectivity Zigbee 
   

 9.01 

Available binding for OpenHAB 

platform 

YES 
   

 9.1 Central bridge unit - 
   

 9.1.1 Wireless frequency band 2400-2483.5 MHz 
   

 9.1.2 
LAN port 

YES 
   

 9.1.3 
Number of light bulbs connected 

Up to 50 
   

 9.1.4 
Number of accessories connected 

Up to 10 
   

 9.1.5 
Power source (included) 

AC adapter 
   

 9.1.6 
Ethernet network cable included 

YES 
   

 9.1.7 

Compatible with light bulbs and 

motion/light sensor (see Α 9.4, Α 

9.5, Α 9.6) 

YES 
   

 9.1.8 Warranty duration 2 years or more 
   

 9.1.9 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 
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english 

 9.1.10 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 9.1.11 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 9.1.12 Device count 1335 units 
   

 9.2 Light bulb #1 - 
   

 9.2.1 
Bulb technology 

LED 
   

 9.2.2 
Light colour 

White 
   

 9.2.3 
Warm to cool white light 

YES 
   

 9.2.4 
White colour temperatures 

2200K - 6500K 
   

 9.2.5 
Dimmable 

YES 
   

 9.2.6 
Lumen 

>= 1055 lm 
   

 9.2.7 
Voltage rating 

220V - 240V 
   

 9.2.8 

Lifetime 
>= 25000 hours 

>= 50000 

switching cycles 

   

 9.2.9 

Wireless communication Bluetooth 

and/or Zigbee YES 
   

 9.2.10 
Fitting 

E27 
   

 9.2.11 
Form factor 

A60 
   

 9.2.12 

Compatible with central bridge unit 

(Α 9.3) YES 
   

 9.2.13 Warranty duration 2 years or more 
   

 9.2.14 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 
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Romanian and 

required in 

english 

9.2.15 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 9.2.16 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 9.2.17 Device count 1335 units 
   

 9.3 Light bulb #2 - 
   

 9.3.1 
Bulb technology 

LED 
   

 9.3.2 
Light colour 

White 
   

 9.3.3 
Warm to cool white light 

YES 
   

 9.3.4 
White colour temperatures 

2200K - 6500K 
   

 9.3.5 
Dimmable 

YES 
   

 9.3.6 
Lumen 

>= 450 lm 
   

 9.3.7 
Voltage rating 

220V - 240V 
   

 9.3.8 

Lifetime 
>= 25000 hours 

 >= 50000 

switching cycles 

   

 9.3.9 

Wireless communication Bluetooth 

and/or Zigbee YES 
   

 9.3.10 
Fitting 

E14 
   

 9.3.11 
Form factor 

Candle 
   

 9.3.12 

Compatible with central bridge unit 

(Α 9.3) YES 
   

 9.3.13 Warranty duration 2 years or more 
   

 9.3.14 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 
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Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

9.3.15 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 9.3.16 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 9.3.17 Device count 1335 units 
   

 9.4 Wireless Motion/Light sensor - 
   

 9.4.1 
Light sensor 

YES 
   

 9.4.2 
Motion sensor 

YES 
   

 9.4.3 
Temperature sensor 

YES 
   

 9.4.4 
Wireless installation 

YES 
   

 9.4.5 
Power source 

Batteries 
   

 9.4.6 
Batteries included 

YES 
   

 9.4.7 
Battery life 

Up to 2 years 
   

 9.4.8 
IP rating 

>= IP42 
   

 9.4.9 

Compatible with central bridge unit 

(Α 9.3) YES 
   

 9.4.10 Warranty duration 2 years or more 
   

 9.4.11 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

   

 9.4.12 A shortlisted vendor must provide a YES 
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sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

 9.4.13 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 9.4.14 Device count 1335 units 
   

  

 

Set of devices including: 

Temperature/Humidity sensor, 

Zigbee USB adapter and Integration 

hub kit 

- 
   

 9.5 

Wireless Temperature/Humidity 

sensor 

- 
   

 9.5.1 Temperature range -20°C –  +50°C 
   

 9.5.2 Temperature precision <= ±0.3°C 
   

 9.5.3 

Humidity range 0-100% RH, non-

condensing 

   

 9.5.4 Humidity precision <= ±3% 
   

 9.5.5 Atmospheric pressure range 30 kPa - 110 kPa 
   

 9.5.6 Atmospheric pressure precision <= ±0.12 kPa 
   

 9.5.7 Wireless installation YES 
   

 9.5.8 Wireless connectivity protocol Zigbee 
   

 9.5.9 Power source Batteries 
   

 9.5.10 Battery life >= 2 years 
   

 9.5.11 

Compatible with Integration hub kit 

(Α 10.2) YES 
   

 9.5.12 Warranty duration 2 years or more 
   

 9.5.13 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 
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Romanian and 

required in 

english 

 9.5.14 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 9.5.15 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 9.5.16 Device count 2670 units 
   

 9.6 Integration hub kit - 
   

 9.6.1 

CPU Quad core 64-bit 

SoC or better 

   

 9.6.2 CPU speed >= 1.5GHz 
   

 9.6.3 RAM >= 4GB 
   

 9.6.4 

Wireless connectivity 2.4 GHz and 

5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, 

Bluetooth 5.0, BLE 

YES 
   

 9.6.5 

Ports: x1 (or more) Gigabit Ethernet , 

x2 (or more) USB 3.0 ports; x2 (or 

more) USB 2.0 ports 

YES 
   

 9.6.6 Micro-SD card slot YES 
   

 9.6.7 Power source cable (included) YES 
   

 9.6.8 Power source (adapter, included) YES 
   

 9.6.9 Protective case YES 
   

 9.6.10 Warranty duration 2 years or more 
   

 9.6.11 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 
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english 

 9.6.12 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 9.6.13 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 9.6.14 Device count 1335 units 
   

 9.7 Zigbee USB dongle - 
   

 9.7.1 

Configured for Zigbee2mqtt 

applications YES 
   

 9.7.2 

Equipped with CC2531 Zigbee and 

IEEE 802.15.4 wireless MCU or 

better 

YES 
   

 9.7.3 
Port 

USB 2.0 or better 
   

 9.7.4 
Binding for openHAB available 

YES 
   

 9.7.5 
Debug interface 

YES 
   

 9.7.6 

Compatible with Integration hub kit 

(Α 10.2) YES 
   

 9.7.7 Warranty duration 2 years or more 
   

 9.7.8 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

   

 9.7.9 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 9.7.10 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

YES 
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(no extra charges for API/SDK usage) 

 9.7.11 Device count 1335 units 
   

 9.8 Micro-SD card - 
   

 9.8.1 Capacity >= 32 GB 
   

 9.8.2 

Type Class 10, A1 or 

better 

   

 9.8.3 Warranty duration 2 years or more 
   

 9.8.4 

Instructions/User manuals (where 

applicable) 

YES, 6 languages: 

Greek, Italian, 

Portuguese, 

Spanish, French, 

Romanian and 

required in 

english 

   

 9.8.5 

A shortlisted vendor must provide a 

sample device and provide technical 

support to perform integration with 

the native Android application, 

before the final decision of the 

vendor selection 

YES 
   

 9.8.6 

The cost of API/SDK usage is 

included in the price of the device 

(no extra charges for API/SDK usage) 

YES 
   

 9.8.7 Device count 1335 units 
   

 9.9 Ethernet cable - 
   

 9.9.1 Type CAT 5e UTP cable 
   

 9.9.2 Length 2 m 
   

 9.9.3 Device count 2670 units 
   

 9.10 Extension socket - 
   

 9.10.1 Number of power outlets >= 4 
   

 9.10.2 Outlet type Grounded Schuko 
   

 9.10.3 Cable length >= 1.5 m 
   

 9.10.4 Device count 1335 units 
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ANNEX III – Model Financial Offer 

 

FINANCIAL OFFER FOR THE SUPPLY OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS (PRICES IN €) 

 

Details of the offeror:.................... 

 

 

Α/Α Section/Type Quantity (pcs) Offered Unit 
Price (€) 

[Numerical] 

Total Cost (€) 
[Numeric] 

Total Cost (€) [In full] 

      

      

      

 TOTAL   

 VAT   

 Grand Total   

 

                                                                                         

For the Contestant 

(name – signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

104 

 

ANNEX IV 
 

Model Letters of Guarantee 
 

(Each country will use its own letters of guarantee standards) 
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ANNEX V – ESPD  

 
The European Single Procurement Document (ESPD) is available through the electronic service 
Promitheus ESPDint, (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) which offers the possibility of electronic 
drafting and management. The XML file is posted in order for the candidates to draw up their relevant 
response through the eESPD SERVICE. 
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