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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αριθ. 39/2018

Συνοπτικός διαγωνισµός µε αντικείµενο την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού - εργαλείων
για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 58.064,51€ πλέον ΦΠΑ 24% ή 72.000,00 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ 24%
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τµήµα Πρωτοκόλλου
Απ. Παύλου 12, Μαρούσι
Ισόγειο

Ηµεροµηνία
Ηµέρα

Τρίτη

Ώρα

15.00

Ηµεροµηνία
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηµέρα
Τµήµα Προµηθειών & Αποθηκών
Απ. Παύλου 12, Μαρούσι
4ος όροφος

22/05/2018

Ώρα

23/05/2018
Τετάρτη
10.00

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1.1. Του Ν.3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4238/2014.
1.2. Του άρθρου 72 («Ρύθµιση Θεµάτων ΕΟΠΥΥ») του Ν. 3984/2011 «∆ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/27-06-2011).
1.3. Του Ν. 4013/2011 σχετικά µε τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Συµβάσεων ( ΚΗΜ∆Σ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4412/16.
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1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Του άρ. 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-514) : ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄
161) και λοιπές ρυθµίσεις.
Των άρ. 129-135, του Ν. 4270/2014 « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/εε)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4337/15 και το
Ν.4412/16.
Του Ν. 3871/2010 ( ΦΕΚ 141/Α/17-08--2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη»
& του Π.∆. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4057/12 και το Ν 4210/12.
Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Καθώς επίσης:
1.9. Την υπ’ αριθ. 5804 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών-Υγείας (ΦΕΚ 3261/Β/04-122014) «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων

Υγείας και Εποπτευόµενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 µε χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
1.10. Την υπ’ αριθ. 77/7-3-2016 απόφαση της ΕΠΥ σχετικά µε την «Τροποποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014 του
ΕΟΠΥΥ.
1.11. Την αριθ. 545/464/25.04.2018 Απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού.
1.12. Την Αριθ. Πρωτ/λου: AAY Μ418/02-05-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
1.13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής και ποσού 72.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε αντικείµενο την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – εργαλείων για τις
ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας διακήρυξης.
Τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή (και δύναται να παραληφθούν):
 Στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜ∆ΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr)
 στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (http://www.eopyy.gov.gr),
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1.

Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η:
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – εργαλείων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής και ποσού 72.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και Β της παρούσας ∆ιακήρυξης και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
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1.2.

1.3.

1.4.

Οι δηλωθείσες ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών, σύµφωνα µε τις αναφερόµενες
στο Παράρτηµα Β’ ποσότητες, δύναται να αυξοµειωθούν σε ποσοστό που δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση µικρότερης ποσότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν.4412/16.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή
εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο σχετικό µε τον διαγωνισµό εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές και για µέρος των ζητουµένων ειδών, αλλά για το σύνολο της
ποσότητας ανά είδος, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτηµα Β.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του εν λόγω διαγωνισµού, η οποία ανέρχεται σε 72.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1429 του έτους
2018.
3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά ή συνεταιρισµοί, που ασχολούνται µε το υπό προκήρυξη έργο.
• Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους
όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
• Κοινοπραξίες προµηθευτών.
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης και ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
3.2. ∆εν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία Ν.Π.∆.∆. ή
Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
4. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ύστερα από προθεσµία δώδεκα (12) ηµερολογιακών ηµερών από την καταχώρηση της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
4.2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 23-05-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.
στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οδός Απ. Παύλου 12, ενώπιον
της ορισθείσας για το σκοπό αυτό αρµόδιας Επιτροπής.
4.3. Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την 22-05-2018 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 15:00 π.µ., θα αποστέλλονται στην ταχ. δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12 Μαρούσι T.K. 151-23 Γενικό Πρωτόκολλο ( Ισόγειο) µε οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει,
µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου και θα παραµείνουν κλειστές έως την αποσφράγισή
τους από την αρµόδια Επιτροπή.
4.4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
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4.5.

4.6.

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαµβάνεται
υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο.
Οι προφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: /
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΕΟΠΥΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: …/…/
.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: .........................……………………….

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προαναφερόµενου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή και συµφωνήσει ο υποψήφιος προµηθευτής, πριν
από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από
την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός
εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν από την πάροδο του ανωτέρω ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα φέρουν την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού –
εργαλείων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ»
6.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4412/16, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα (1 πρωτότυπο + 1 αντίγραφο), στην Ελληνική γλώσσα. Η απουσία αντιγράφου δεν
συνιστά λόγο αποκλεισµού.
Σε ένα από τα δύο αντίτυπα θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί σφραγισµένοι
φάκελοι µε τις αντίστοιχες ενδείξεις «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
6.2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τον συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη Αναδόχου για
την «Προµήθεια δικτυακών εκτυπωτών laser για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας
και των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ»
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Τµήµα Προµηθειών και Αποθηκών
• Ο αριθµός της διακήρυξης.
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
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6.3.

• Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου (Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, υπεύθυνος επικοινωνίας).
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» της προσφοράς τοποθετούνται:
• Όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς ∆ικαιολογητικά
συµµετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος Α της παρούσας
∆ιακήρυξης, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
• Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
• Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
6.4. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
6.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
6.6. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
6.7. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
6.8. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, για το σύνολο ή µέρος
του προκηρυσσόµενου έργου.
6.9. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές µόνο για το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου και όχι για µέρος αυτού.
6.10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή.
6.Α. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» συµπληρωµένο το έντυπο Τ.Ε.Υ.∆. (Παράρτηµα Γ) αρ. απόφασης 158/2016 (ΦΕΚ 3698 Β/16.11.2016)
του ν.4412/16 άρθρο 79 παραγρ. 4. (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-thesmikoplaisio/m-diarkhs-enhmervsh-gia-to-nomo-4412-2016-rss).
Στο έντυπο ΤΕΥ∆ θα πρέπει να συµπληρωθούν από τους οικονοµικούς φορείς τα ακόλουθα
µέρη: Μέρος ΙΙ (Α, Β, Γ, ∆) Μέρος ΙΙΙ (Α, Β, Γ, ∆) Μέρος ΙV (α) και Μέρος VI
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει το ανωτέρω έντυπο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισηµαίνεται ότι το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρεία από αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ.
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6.Α.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους (άρθρο 93 παρ δδ του Ν. 4412/2016)
6.Β. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπου θα περιλαµβάνεται η συµπλήρωση δήλωσης µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Α, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή, παράγραφο προς παράγραφο, ακολουθώντας αυστηρά την σειρά των παραγράφων των προδιαγραφών, µπορεί δε να χρησιµοποιηθεί το ίδιο το σώµα του Παραρτήµατος
Α, υπογεγραµµένο, ώστε να προκύπτει ότι καλύπτονται οι αναφερόµενες σε αυτό προδιαγραφές.
6.Γ. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ »
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισµού να συµπεριλαµβάνουν τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β συµπληρωµένο µε τις αντίστοιχες τιµές στην
οικονοµική προσφορά τους.
• Οι τιµές θα δοθούν σε Ευρώ.
• Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο και θα παραµείνουν σταθερές
µέχρι τη λήξη της σύµβασης.
• Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής
της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Γίνονται δεκτές προσφορές και για µέρος των ειδών του Παραρτήµατος Β στις ποσότητες που αναγράφονται. Προσφορές για ποσότητες µικρότερες της συνολικής προκηρυχθείσας κατά είδος δεν γίνονται δεκτές
Επισηµαίνεται ότι στην Τεχνική και Οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος και σε περίπτωση εταιρείας να αποδεικνύεται µε τα απαραίτητα έγγραφα ότι ο υπογράφων εκπροσωπεί νόµιµα την εταιρεία.
7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί δηµόσια από το αρµόδιο
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού).
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η αποσφράγιση δύναται να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 117 παρ.4
του Ν. 4412/2016, µε την παρακάτω διαδικασία σε µία συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής:
 Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και µονογράφονται οι επί µέρους φάκελοι.
 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται δε κατά φύλλο από όλα τα µέλη της
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, και εξετάζεται η ορθότητα και η πληρότητα αυτών.
 Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ελέγχει τις προσφορές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα διακήρυξη.
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 Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Περαιτέρω
αξιολόγηση της προσφοράς γίνεται µόνο για τις προσφορές που µετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής κριθούν ότι πληρούν τις ορισθείσες προϋποθέσεις.
 Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.
 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται και µονογράφονται οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών. Οι φάκελοι των οικονοµικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της
προσφοράς ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων κατ’ αυτής
ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
µέλη της.
 Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και
των τιµών που προσφέρθηκαν.
 Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη του “προσωρινού
προµηθευτή” δηλαδή του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, να υποβάλει εντός προθεσµίας
δέκα (10) έως είκοσι (20) ηµερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί
στους συµµετέχοντες, των οποίων έγινε αποδεκτή η προσφορά, µε σχετική ανακοίνωση
που θα τους αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπία (fax), δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας αποσφράγισης του φακέλου.
 Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται από τον διαγωνιζόµενο στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
 Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους
τους συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
8.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά
(7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε
το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
8.2 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες
ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση σύµφωνα µε το άρθρο
102 του Ν.4412/2016. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης,
αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
8.3 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύµφωνα µε τις παραγράφους
του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική
για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
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9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται,
υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο επί αποδείξει µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (άρθρο 80 Ν. 4412/16)
10.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για*:
1) τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/808-2016 όπως αυτός ισχύει,
2) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση του ως άνω αποσπάσµατος ποινικού µητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόµιµοι εκπρόσωποί του.

*Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν
ανήκουν σε αυτά που κατά την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του προσφέροντος, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση περί της φύσης των αδικηµάτων
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν:
 και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και
 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ως εξής:
• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν
• Οι οµόρρυθµες (ΟΕ) όλων των µελών και του προσωπικού
• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (ΕΕ) µόνο των οµόρρυθµων µελών και του προσωπικού
• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες
(Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού
• Οι Ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) µόνο για το προσωπικό που απασχολούν
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
11.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το
δικαίωµα:
α) να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού,
β) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης,
γ) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης
Με την ανακοίνωση της Απόφασης Κατακύρωσης, η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα και το έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
12.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
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Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωµένος εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης.
Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής
αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή έως την υπογραφή της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συµβαλλόµενους.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό
όρο, µπορεί να τροποποιηθεί η σύµβαση µε απόφαση του Οργανισµού.
13.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα έχει διάρκεια 3 µήνες αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Η Σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016.
14.
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) O Προµηθευτής δεν εκτελεί το έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς
τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β) O Προµηθευτής εκχωρεί τη Σύµβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
γ) Ο Προµηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του
ε) Σε περίπτωση παράβασης από τον Προµηθευτή οιουδήποτε από τους όρους της ∆ιακήρυξης
και της σχετικής Σύµβασης, ή πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προµηθευτή της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να
τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της
καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Προµηθευτή ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Για τα θέµατα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.
15.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Για την παράδοση - αποστολή του υλικού (ηλεκτρολογικού υλικού και εργαλείων) ισχύουν τα
εξής:
Η παράδοση της προµήθειας θα γίνει µέσα σε χρονικό διάστηµα που θα ορίζουν οι διαγωνιζόµενοι στις προσφορές τους. Το διάστηµα αυτό δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των εξήντα (60)
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, για την παράδοση – αποστολή του συνόλου του εξοπλισµού. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς επιµήκυνσης
του χρονοδιαγράµµατος για 1 (ένα) µήνα, ανάλογα τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί επίσης να µετατίθεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ και
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα από
τον Προµηθευτή κατά τα οριζόµενα στο άρ. 206 του Ν.4412/16. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενική αδυναµία της εµπρόθεσµης παράδοσης, εγκατάστασης του Εξοπλισµού.
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Η παράδοση του υλικού πραγµατοποιείται µε δαπάνες του Προµηθευτή.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει εφάπαξ τα συµβατικά είδη στις αποθήκες της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ στην Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι.
Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφεροµένων ή ακατάλληλο, η Επιτροπή παραλαβής δικαιούται να µην το παραλάβει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το πάρει πίσω
και να προσκοµίσει το καθορισµένο είδος χωρίς αντίρρηση.
16.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε όσες περιπτώσεις ο Προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας συµµόρφωσης
προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
17.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται ως εξής:
Ο Ανάδοχος µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του υλικού θα προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα νόµιµα παραστατικά, που απαιτούνται για την πληρωµή του.
Η πληρωµή της αξίας της εν λόγω προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε χρηµατικό ένταλµα
που θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου, µετά την οριστική παραλαβή του και σε χρόνο προσδιορισµένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος και ύστερα από θεώρηση του από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο Ανάδοχος
Επωνυµία
Α.Φ.Μ.
∆.Ο.Υ.
∆ιεύθυνση
Τ.Κ.

οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:
:ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
: 997478553
: Αµαρουσίου
: Απ. Παύλου 12
: 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του.
Με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν 4172-2013, στον Προµηθευτή που θα αναδειχθεί
επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας
των αγαθών, για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00 €
18.
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προµηθευτής δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε
Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
19.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της διενέργειάς
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας, της οποίας νόµιµη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρµόδια
επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Ειδικότερα, ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού
όργανο, ως εξής:
Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
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Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνεται δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο συµµετέχων στο παρόντα διαγωνισµό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις
– προδιαγραφές, δηλώνοντας ότι:
Τα προµηθευόµενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός συσκευασίας η οποία πρέπει να
είναι απολύτως ασφαλής, στέρεη και κατάλληλη για τη µεταφορά τους, ο δε Προµηθευτής ευθύνεται για την άριστη ποιότητα και απόλυτη καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να
εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά των ειδών µέχρι τον τόπο προορισµού. Τα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα, σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση χωρίς ελαττώµατα
και θα ανταποκρίνονται επί ποινή αποκλεισµού στις περιγραφές ανά είδος και τις αναγραφόµενες
προδιαγραφές στο παράρτηµα Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Στην Οικονοµική Προσφορά (Παράρτηµα Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) των υποψηφίων Προµηθευτών θα πρέπει να αναφέρονται τα ακριβή
χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών (ιδιαίτερα σε περίπτωση ειδών µικροεξοπλισµού).
Η παράδοση των ειδών πραγµατοποιείται µε δαπάνες του Προµηθευτή.
Επισηµαίνεται ότι για τα είδη Α140, Α141, Α142 και Α143 Περιλαµβάνεται η προµήθεια, τοποθέτησή τους σε αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών, καθώς και η αποµάκρυνση των
παλαιών φωτιστικών

Τεχνικές Προδιαγραφές για είδος Β51
Ετικετογράφος
• Να προβάλλει τουλάχιστον 4 σειρές κειµένου
• Ανάλυση εκτύπωσης 180dpi
• φωτιζόµενη οθόνη
• πληκτρολόγιο ABC
• Τυπώνει µέχρι 4 σειρές σε ταινία πλάτους 19 mm
• Τύπος ετικέτας D1, 6, 9, 12 mm
• 4 γραµµατοσειρές, 7 µεγέθη, 12 στυλ κειµένου
• 8 πλαίσια, τουλάχιστον 300 σύµβολα
• Πληκτρολόγιο QWERTY
• Κρατάει στη µνήµη την τελευταία ετικέτα
• Αποθηκεύει τουλάχιστον 9 ετικέτες
• Τυπώνει γραφικά, λογότυπα και όποια γραµµατοσειρά θέλετε µέσω της σύνδεσης
µε PC ή MAC
• Εκτύπωση έως 10 αντίγραφα
• Χειροκίνητος κόφτης ετικετών
• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας
• Επαναφορτιζόµενη µπαταρία λιθίου
• Συµβατός µε τροφοδοτικό
• Αυτόµατη απενεργοποίηση για εξοικονόµηση ενέργειας
• Ικανότητα για πλάτη D1 ετικέτας 6, 9, 12, 19 mm σε ποικιλία χρωµάτων
• Κρατάει στη µνήµη την τελευταία ετικέτα
• Περιλαµβάνει 3 Κασέτες Ετικετογράφου: (α. 9mmX7m, β. 12mmX7m, γ. 6mmX7m)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α΄

ΖΕΥΓΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V (ΘΕΤΙΚΟΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ)

5

Α2

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 280ΜΜ Χ
3,6ΜΜ (συσκ. των 100 τεμ.)

50

Α3

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 2P 40 Α 30mA

Α4

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 4P 40 Α 30mA

Α5

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63 Α 30mA

Α6

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 4P 80 Α 30mA

Α10

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΠΛΟΣ ΤΥΠΟΥ
LEGRAND (ΠΛΗΡΗΣ)
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΤΥΠΟΥ
LEGRAND (ΠΛΗΡΗΣ)
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (STARTER) 4-22W 220-240V 2 Λ
σε σειρά
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (STARTER) 4-65W 220-240V

Α11

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΝΕΟΝ 240V Β-9

Α12

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 230 V AC

Α8
Α9

Α13
Α14
Α15
Α16
Α17
Α18
Α19
Α20

Α21

Α22

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α1

Α7

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

A/A

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ /
ΤΥΠΟΣ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 x 230 V AC

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΚΑ ΝΥΜ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 10 MM2
(m)
ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΚΑ ΝΥΜ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2.5 MM2
(m)
ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΚΑ ΝΥΜ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4 MM2
(m)
ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΚΑ ΝΥΜ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 6 MM2
(m)
ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΚΑ ΝΥΜ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1.5 MM2
(m)
ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4 ΣΕΥΓΩΝ CAT 6 (m)
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ (m)

25
25
25
25
70
70

1000
500
60
30
30
50
200
50
50
200
50
500

ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ
LEGRAND µήκους 2 m διαστάσεων 77Χ19

10

ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ LEGRAND
µήκους 2 m διαστάσεων 100Χ60

10

13
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Α23

Α24

Α25

Α26

Α27

ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ LEGRAND
µήκους 2 m διαστάσεων 12Χ12

10

ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ LEGRAND
µήκους 2 m διαστάσεων 16Χ16

10

ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ LEGRAND
µήκους 2 m διαστάσεων 20Χ10

10

ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ LEGRAND
µήκους 2 m διαστάσεων 25Χ25

10

ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ LEGRAND
µήκους 2 m διαστάσεων 40Χ60

10

Α35

ΚΑΨ 2Χ10mm (Συσκ. 50 τεμ.)
ΚΑΨ 2Χ4mm (Συσκ. 100 τεμ.)
ΚΑΨ 3Χ1,5mm (Συσκ. 100 τεμ.)
ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ 12Χ10mm
ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ 12Χ16mm
ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ 12Χ2,5mm
ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ 12Χ25mm
ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ 12Χ6mm

Α36

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-C 2 ΑΚΙ∆ΩΝ 18W/840 G24d-2

Α37

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-C 2 ΑΚΙ∆ΩΝ 26W/840 G24d-3

Α38

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-C 2 ΑΚΙ∆ΩΝ 9W/840 G23

Α39

Α45

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL-C 4 ΑΚΙ∆ΩΝ 18W/840 G24q-2
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
ΑΛΟΓΟΝΙ∆ΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
35W/930 G8.5
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
ΑΛΟΓΟΝΙ∆ΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
70W/930 G12
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R111 12V 50W G53
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ SPOT 12V 35W
GU5.3
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ SPOT 12V 50W
GU5.3
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 11W/865 E27

Α46

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 14W/865 E27

Α47

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5W/865 E14

Α48

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5W/865 E27

Α49

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8W/865 E14

Α50

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8W/865 E27

Α51

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 18W/840 60cm

Α52

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 36W/840 120cm

Α53

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 58W/840 150cm

Α54

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ 1P 10Α

Α55

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ 1P 16Α

Α56

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ 1P 20Α

Α57

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ 1P 25Α

Α58

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ 1P 32A

Α28
Α29
Α30
Α31
Α32
Α33
Α34

Α40
Α41
Α42
Α43
Α44

5
5
5
30
30
30
30
30
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
800
200
200
20
40
20
20
20
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Α59
Α60
Α61
Α62
Α63
Α64
Α65
Α66
Α67
Α68
Α69
Α70
Α71
Α72
Α73
Α74
Α75
Α76
Α77
Α78

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙEΣ 19mmΧ 20m ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΣΟΥΚΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΣΟΥΚΟ 20 ΜΕΤΡΩΝ
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΣΟΥΚΟ 5 ΜΕΤΡΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ
V 100 Ah 800 Α
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ
V 12 Ah
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ
V 45 Ah 400 Α
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ
V 7,2 Ah

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V
1,2Ah
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ (λήξη τουλάχιστον 4
έτη από το έτος παράδοσης)
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ (λήξη τουλάχιστον
4 έτη από το έτος παράδοσης)
ΞΥΛΟΒΙ∆ΕΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ 4Χ16, 4Χ25, 4Χ40,
4Χ50, 4Χ70 (συσκ. 100 τεµ. το καθένα)
ΞΥΛΟΒΙ∆ΕΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ 5Χ16, 5Χ25, 5Χ30,
5Χ50, 5Χ80, 5Χ100 (συσκ. 100 τεµ. το καθένα)
ΞΥΛΟΒΙ∆ΕΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ 6Χ25, 6Χ35, 6Χ50,
6Χ60, 6Χ80, 6Χ100 (συσκ. 100 τεµ.το καθένα)
ΟΥΠΑ 10mmX35mm (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΟΥΠΑ 12mmX40mm (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΟΥΠΑ 5mmX20mm (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΟΥΠΑ 6mmX25mm (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΟΥΠΑ 7mmX25mm (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΟΥΠΑ 8mmX30mm (συσκ. Των 100 τεµ.)

100
30
30
50
2
20
2
30
20
50
50
5
6
6
2
2
2
2
2
2

Α79

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ >=2 ΜΕΤΡΑ

150

Α80

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ >=2 ΜΕΤΡΑ

80

Α81
Α82

ΠΡΙΖΕΣ DATA ΧΩΝΕΥΤΕΣ ∆ΙΠΛΕΣ ΤΥΠΟΥ
LEGRAND (ΠΛΗΡΗΣ)
ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΣΟΥΚΟ ΤΥΠΟΥ
LEGRAND (ΠΛΗΡΕΙΣ) ΚΟΚΚΙΝΕΣ

Α84

ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ Υ/Σ Μ.Τ. 20 KVAR
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 15 KVAR

Α85

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 1P 40A

Α86

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 2P 40A

Α87

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3P 100A

Α88

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3P 40A

Α89

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3P 63A

Α90

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3P 80A

Α91
Α92
Α93
Α94

ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΡΑΓΑΣ 16A 230V
ΡΟΚΑ 10/25 (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΡΟΚΑ 11/25 (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΡΟΚΑ 12/25 (συσκ. Των 100 τεµ.)

Α83

50
50
2

8
15
15
15
15
15
15
50
2
2
2
15
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Α95

ΡΟΚΑ 5 ΕΩΣ 10 ΜΜ/25ΜΜ (Συσκ. 100 τεμ. από
κάθε είδος)

Α96
Α97
Α98
Α99
Α100
Α101

ΡΟΚΑ 5/20 (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΡΟΚΑ 6/25 (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΡΟΚΑ 7/25 (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΡΟΚΑ 8/25 (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΡΟΚΑ 9/25 (συσκ. Των 100 τεµ.)
ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ (BALLAST) 2X20 W

Α102

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ (BALLAST) 2X40 W
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2΄΄Χ40mm (συσκ. 10
τεµ.)
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2΄΄Χ60mm (συσκ. 10
τεµ.)
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2΄΄Χ80mm (συσκ. 10
τεµ.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ NEPA MAX HQI G-12
70W

Α103
Α104
Α105
Α106
Α107

Α111

ΦΙΣ RJ 11
ΦΙΣ RJ 45
ΦΙΣ RJ 9
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ

Α112

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ DIAZED 100A

Α113

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ DIAZED 10A

Α114

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ DIAZED 16A

Α115

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ DIAZED 20A

Α116

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ DIAZED 25A

Α117

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ DIAZED 35A

Α118

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ DIAZED 63A

Α119

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ NEOZED 10A

Α120

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ NEOZED 16A

Α121

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ NEOZED 20A

Α122

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ NEOZED 25A

Α123

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ NEOZED 35A

Α124

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ NEOZED 63A
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 10Χ38
10A gG
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 10Χ38
16A gG
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 10Χ38
20A gG
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 10Χ38
25A gG
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 10Χ38
32A gG
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 100Α
NHC00
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 125Α
NH00
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 160Α
NH00
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 250Α
NH1
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 400Α
NH2

Α108
Α109
Α110

Α125
Α126
Α127
Α128
Α129
Α130
Α131
Α132
Α133
Α134

6
2
2
2
2
2

10
10
10
10
10

5
200
200
100
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5
10
10
10
10
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Α135
Α136
Α137
Α138
Α139

Α140

Α141

Α142

Α143

Α144
Α145
Α146
Α147
Α148
Α149
Α150
Α151
Α152
Α153
Α154
Α155
Α156
Α157
Α158
Α159
Α160
Α161

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 63Α
NHC00
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 80Α
NHC00
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2Χ36W ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ
ΚΑΤΟΠΤΡΟ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ BIOMHXANIKOY TYΠOY
ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED Τ8 120 cm Περιλαµβάνεται και η τοποθέτησή τους σε αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών, καθώς και
η αποµάκρυνση των παλαιών φωτιστικών
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED PANEL SMD ΧΩΝΕΥΤΟ 60 x 60 cm 40W 4000K 3600lm - Περιλαµβάνεται και η τοποθέτησή τους σε αντικατάσταση
των παλαιών φωτιστικών, καθώς και η αποµάκρυνση των παλαιών φωτιστικών
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED PANEL SMD ΧΩΝΕΥΤΟ 30 x 60 cm 40W 4000K 3200lm - Περιλαµβάνεται και η τοποθέτησή τους σε αντικατάσταση
των παλαιών φωτιστικών, καθώς και η αποµάκρυνση των παλαιών φωτιστικών
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED PANEL SMD ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 30 x 60 cm 40W 4000K 3200lm - Περιλαµβάνεται και η τοποθέτησή τους σε αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών, καθώς και η
αποµάκρυνση των παλαιών φωτιστικών
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 30cm 4000K ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 100W 230V 4000K
ΧΕΛΩΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΓΙΑ
ΛΑΜΠΑ LED
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E27 12W 4000K
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΓΚΡΙ 10m
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΓΚΡΙ 5m
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΓΚΡΙ 3m
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΓΚΡΙ 1m
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΓΚΡΙ 0,5m
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΜΠΛΕ 2m
Ultra thin
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΜΠΛΕ 1m
Ultra thin
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΜΠΛΕ 0,5m
Ultra thin
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΚΙΤΡΙΝΟ 1m
Ultra thin
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΚΙΤΡΙΝΟ
0,5m Ultra thin
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΚΙΤΡΙΝΑ 2m
Ultra thin
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΚΙΤΡΙΝΟ 3m
Ultra thin
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 KOKKINA
2m Ultra thin
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΚΟΚΚΙΝΑ
3m Ultra thin
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Β΄
Β1
Β2
Β3
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Β5

Β6
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Β9
Β10
Β11
Β12
Β13
Β14

Β15

Β16
Β17

Β18
Β19
Β20
Β21

ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP (4 ΖΕΥΓΩΝ) CAT 6 ΠΡΑΣΙΝΑ
3m Ultra thin
Επαναφορτιζόµενος USB LED Φακός χειρός
Επαναφορτιζόµενος USB LED Φακός εργασίας

30
1
1

Καλώδια HDMI MALE-MALE 2m
Καλώδια HDMI MALE-MALE 1m
Θερμοαγώγιμη πάστα CPU 20 γραμμαρίων

5
2
3

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
SET ALLEN ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ (1,5 -10 mm)
SET ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS 5,6,7,8,9,10,12 mm
SET ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 2ΜΜ ΕΩΣ 10ΜΜ
HSS-R
SET ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 8ΜΜ ΕΩΣ 22ΜΜ
TESTER ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (Distance to Open /
Short (TDR), PoE Detection with Voltage Information, Media Service Detection, Ethernet Detection with Network Rate and Duplex Information)
ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ LASER
ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ AC/DC 1000A
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (Tone & Probe Kit, ίδιου κατασκευαστή με
το είδος 5)
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC-DC 6-500V) ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ BUZZER
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ SPRAY ΤΥΠΟΥ WD40 100ml
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΤΡΟΜΠΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ/ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΡΕΣΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΚΑΖΟΝΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 150ΜΜ
ΓΚΑΖΟΝΤΑΝΑΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 150ΜΜ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 125 ΙΣΧΥΟΣ
>900W, μεταβλητών στροφών & 6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟ-ΜΕΤΑΛΟ-ΞΥΛΟ (2 ανά είδος)
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΕΓΑ 400W με φαλτσοκοπή και εξαρτήματα κοπής για ξύλο και μέταλλο (βάθος
κοπής ξύλου 60mm)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΧΑΛΑ 8-16mm και ΙΣΙΑ ΚΑΡΦΙΑ έως 16mm
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 ν ΛΙΘΙΟΥ
ΜΕ ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΥΠΟΥ KRONE ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΡΕΓΚΛΕΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕ ΚΟΛΛΗΣΗ 30
Watt
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Β32

Β33
Β34

Β35

Β36

Β37
Β38
Β39
Β40
Β41
Β42
Β43

ΚΟΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΥΣ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 600W, ρύθμιση ροπής,
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 0-2.800min-1, με
κεφαλή SDS, ταχυτσόκ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER 60m ακριβείας
+/-1,5mm με bluetooth 808088, τύπου Leica
Disto TMD110
ΜΕΤΡΟ 5Μ Χ 19ΜΜ τύπου stanley Powerlock
ΜΕΤΡΟΚΟΡΔΕΛΑ 10Μ Χ 13ΜΜ
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160ΜΜ
ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 165ΜΜ
ΠΕΝΣΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 180 ΜΜ
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 6 ΙΝΤΣΩΝ
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΠΟΜΟΛΟ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (πλήρης) Τύπου
Ιταλίας
ΠΡΕΣΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΤΑ ΚΛΙΠΣ RJ9, RJ11 ΚΑΙ RJ45
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ ΧΡΩΜΙΟΥ - ΒΑΝΑΔΙΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ
PH000X40,PH00X40, PH0X40, 1X40, 1.4Χ40,
2Χ40, 2.4Χ40, 3.0Χ40
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1000V ΙΣΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ ΧΡΩΜΙΟΥ - ΒΑΝΑΔΙΟΥ
ΜΕ ΜΕΓΕΘΗ 3Χ50, 4Χ100, 5.5Χ125, 6.5Χ150,
8Χ175, 10X200, PH0X75, PH1X100, PH2X125,
PH3X150, PZ0X75, PZ1X100, PZ2X125, PZ3X150
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΕΤ
ΚΛΕΙΔΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ
6,7,8,10,12,13,15,17
ΣΚΥΛΑ GRIP 250MM
ΣΤΡΑΒΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160ΜΜ
ΣΦΥΡΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ τουλάχιστον 350 GR
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 600 WATT 16000 ΣΤΡΟΦΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ LASER -20 ΕΩΣ +500 οC
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Β44

Προσαρμογέα (adaptor) USB 3 Type C to MHL
HDMI Female

1

Β45

HDD Docking Station & Clone Station για 2.5'' &
3.5'' SATA HDDs, USB 3 Interface, Fanless,
ScrewLess, Hot Swap, Θέσεις Σκληρών Δίσκων 2

2

Β46
Β47

USB typeC Hub Adapter (4 to 1) to USB
3/HDMI/Gigabit Ethernet RJ-45/USB type C
USB type C Hub Adapter (3 to 1) to USB
3/HDMI/USB type C

1
1
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Β48
Β49
Β50
Β51

USB HUB, 4 ports USB 3
USB type C to RJ-45 Adapter με τουλάχιστον 2
ports USB 2 ή USB 3
VGA to HDMI adaptor
Ετικετογράφος που περιλαμβάνει 3 Κασέτες
(ίδε προδιαγραφές στο παράρτημα Α')

3
1
3
1
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές και για µέρος των ζητουµένων ειδών, αλλά για το σύνολο της
ποσότητας ανά είδος.

H κατάταξη των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε τη χαµηλότερη τιµή της προµήθειας ανά
είδος.
Επισηµαίνεται ότι η ποσότητα που θα κατακυρωθεί θα ανέλθει έως εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης σε ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονοµασία: [Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ.]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [54497]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [κ. Κωνσταντίνος Νικητάκης]
- Τηλέφωνο: [210 8110972 - 3]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [d2.t6@eopyy.gov.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): http://www.eopyy.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): Συνοπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – εργαλείων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ CPVS: 31681410-0
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [54497]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ Προµήθειες ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ Αρ. ∆ιακήρυξης:
39/2018]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος
(προ)επιλογής);

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
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Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το
µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση,
την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες
που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς
β) [……]
που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας
γ) [……]
ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των
[ ]
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά
[……]
µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii.
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
[]Ναι []Όχι
άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες
που καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποι- []Ναι []Όχι
οδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
• δωροδοκίαx,xi·
• απάτηxii·
• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiv·
• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxvi το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……] xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
xx
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxxi:

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……] xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτιγ.1) [] Ναι [] Όχι
κή;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης
-[] Ναι [] Όχι
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
-[……]·
-[……]·
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συµπε- δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
ριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των δεδουλευµέ- Εάν ναι, να αναφερΕάν ναι, να αναφερθούν
νων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
θούν λεπτοµερείς πλη- λεπτοµερείς πληροφορίες
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους
[……]
ροφορίες
;xxiii
[……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατί- επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
θεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε
[] Ναι [] Όχι
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
-[.......................]
ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
-[.......................]
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[.......................]

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[…...........]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λόγω της
συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που συνάΑπάντηση:
πτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4
[] Ναι [] Όχι
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
µέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός
φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονο(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
µικού φορέα για τον αριθµό ετών που απαιτού[……],[……][…]νόµισµα
νται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
που καλύπτεται από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονο(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
µικού φορέα στον τοµέα και για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
[……],[……][…] νόµισµα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον […................................…]
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές αναλογί(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίαςεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
αναλογία µεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των
απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόµισµα
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του οικονοµικού
φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
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6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να)
έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο
οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες
δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο
οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα ακόλουθα
µέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα
µέσα µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει τα
ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον
ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή
τις τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα
µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και
τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ηµεροµηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
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7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα
ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό
του οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη
ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή
τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκο[] Ναι [] Όχι
µίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
[……] [……]
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν
όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκο[] Ναι [] Όχι
µίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
[……] [……]
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν
όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή
το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου
και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
[….]
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για
τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε τον
ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές
[] Ναι [] Όχιxlv
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρο(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
νικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……] xlvi

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και
των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
ατόµων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vii Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
viii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται 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
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της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
xxii
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων
ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη
µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii
Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους
υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος,
τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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