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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ  
 

 

                

 

   Ταχ. Δ/νση:          Συντριάδα  Ε.Ο Πύργου-   

                                  Πατρών Τ.Κ. 27131 

Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών 
Υπεύθυνος: Μπακερτζής Ευάγγελος 

Τηλέφωνο: 26210 82784 

FAX: 26210 82378 

E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

 

 

   

                  ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 
   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   14147/01-07-2020    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,  CPV 30230000-0,  της  Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας 

 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

8.064,52€) 

 

 

Τόπος 
διαγωνισμού 

Τελική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών 

Χρόνος Διενέργειας 
Διαγωνισμού 

Κριτήριο 
Κατακύρωσης 

Προϋπολογι-
σμός 

Δαπάνης  

Ν. Μ. Πύργου 

του Γενικού 

Νοσοκομείου 
Ηλείας, Ε.Ο 

Πύργου – 

Πατρών, 

Συντριάδα,  

Τ.Κ. 27 131 

Πύργος 

Ημερομηνία 15/07/2020 Ημερομηνία 17/07/2020  

H ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ     

Συνολικό 
ποσό 

10.000,00 €  

συμπεριλαμ

βανομένου 

 ΦΠΑ  24% 

Ημέρα: Τετάρτη Ημέρα: Παρασκευή 

Ώρα: 14.30 μ.μ. 
 

Ώρα: 10:00 π.μ. 
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Έχοντας υπόψη: 

Ότι η  ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, όπως 

ισχύουν και ιδίως: 
1.      το ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. την 13η/Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (περίπτωση ΙV. Τεχνικές και επαγγελματικές 

ικανότητες) και το υπ΄ αριθ. πρωτ.94/12-01-2017 έγγραφο της Ε.Π.Υ. 

3. το ν. 4314/2014 (Α' 265)i, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως ισχύει 

και του κατ΄ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου κανονιστικού πλαισίου, 
4. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
6. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

7. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

8. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

9. το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

10. το ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων 

του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., 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 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών με αρ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες”, 

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

12. το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

13. το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, όπως 

ισχύει, και ιδίως του άρθρου 24, 

14. το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

15. το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει
ii
, 

16. Την με αρ.158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698). 

17. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

18.  την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

19.        το ν.3329/2005 όπως ισχύει σήμερα. 
20.        το ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017)  
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21.        τον υπ’ αρ. ν.4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ 52/Α΄01-04-2019) περί τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 

22.        τον υπ’ αρ. ν.4608/2019 άρθρο 33 (ΦΕΚ 66/Α΄25-04-2019) περί τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 
23.        τον υπ’ αρ. ν.4609/2019 άρθρο 56 (ΦΕΚ 67/Α΄03-05-2019) περί τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 

24.        την υπ’ αρ. 455/29-06-2020 Πράξη Διοικητή (ΑΔΑ: ΩΡΛ546907Ε-7Χ3) σχετικά με την ματαίωση 

διενέργειας της υπ’ αριθμ. 13441/23-06-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΣΛΛ46907Ε-

ΡΔ9), την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του υπ’ αριθμ. 12971/17-06-2020 –Ορθή Επανάληψη και 

την έγκριση διενέργειας του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 8.064,52€ άνευ ΦΠΑ 

24% (ήτοι 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.   

25.      την υπ’ αρ 13494/24-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ1Ξ346907Ε-ΞΡ1)  της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό διαγωνισμό  για  την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» / CPV 30230000-0 της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, 

προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ν. Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, 

Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος,  στις 17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια 

επιτροπή, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας. 

      Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στην Γραμματεία του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος. 

1. Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 15/07/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ.  Προσφορά που κατατίθεται 

μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα (15/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30) επιστρέφεται 

στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε 

προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Ν.Μ. Πύργου του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος). 

• Ο αριθμός της διακήρυξης  

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, 

email) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά 
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συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«Οικονομική προσφορά». 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση 

αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα 

συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. 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. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, 

ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 

ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 

αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, 

όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές 

ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

3. Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο της Ν. Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, 

6ης ΥΠΕ (www.nosokomeiopyrgoy.gr).  

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

5. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών (τηλ: 

2621082784 email:  promithiesgnpyr@gmail.com)  

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ 

 CPV30230000-0 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ SERVER 1 
4.636,76€ 5.750,00€ 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

PC 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2.258,08€ 

 

2.800,0€ 

 

3 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

4 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
1 

887,10€ 1.100,00€ 

7 ΜΕΜ ΟΘΟΝΗ 

 

2 

 

282,58€ 

 

350,00€ 

 
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ : 

 

8.064,52€ 10.000,00€ 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε 

περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.  

- Επισημαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η συνολική 

προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκομείο Πύργου-Γ.Ν. Ηλείας  

Τίτλος προμήθειας/ CPV  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» CPV 30230000-0 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 

Χωρίς  ΦΠΑ / με ΦΠΑ 
8.064,52 € χωρίς ΦΠΑ 
10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   

ΑΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:     Ψ1Ξ346907Ε-ΞΡ1 

ΣΥΜΒΑΣΗ   
• Εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να 

παραδοθούν τα είδη. 

 

Χρηματοδότηση 
• ΚΑΕ  9549 

Τόπος Υποβολής Προσφορών 
Ν. Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, 

Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος, Τμήμα Πρωτοκόλλου 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

• κράτος-μέλος της Ένωσης 

• κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων 

• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών Τετάρτη 15/07/2020,  ώρα 14.30 μ.μ. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού Παρασκευή 17/07/2020 & ώρα 10:00 π.μ. 

Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού 
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου-Γ.Ν. Ηλείας Γραφείο Προμηθειών 

Δημοσιότητα 

• ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

• ΚΗΜΔΗΣ 

• www.nosokomeiopyrgoy.gr 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί Τριακόσιες 

εξήντα (360) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών 

τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα (Ν. 4412/2016 



 7/ 44 
  

 

άρθρο 97). 

Χρόνος πρόσβασης 

συμμετεχόντων στις προσφορές Σύμφωνα με το Π.Δ. 28/2015 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τεχνική Προσφορά 

Οικονομική Προσφορά 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποβολή Στοιχείων και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, μαζί με την 

προσφορά τους:  

1.Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.  

2. ΤYΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝTYΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 του 

Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν 

να αποκλεισθούν. 

 

  Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται σύμφωνα με την  παρ. 13 του άρθ. 107 του 
Ν.4497/17, με την οποία προστίθεται μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, 
άρθρο 79Α (“Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης”), ότι 
«1. Kατά την υποβολή του ΕΕΕΣ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 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. 2. Ως 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του εν λόγω 

άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 3. Παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή 

του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), έχει δε 

εφαρμογή και για τις διαδικασίες σύναψης που είναι σε εξέλιξη και είναι 

στο στάδιο πριν την κατακύρωση». 

   
Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν:  

 οι διαχειριστές, όταν το νομικό  πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

 ο διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όταν το νομικό  πρόσωπο είναι Α.Ε  

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

του  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 

οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
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Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 

μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 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, για την εφαρμογή του εν λόγω 

άρθρου, 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. (παρ.13 

του άρθρου 107 του  ν. 4497/2017, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 79 του ν. 

4412/2016.) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Ο/Οι υπογράφοντες του ΤΕΥΔ, θα φαίνονται ξεκάθαρα στο σημείο της 

υπογραφής αναγράφοντας ευκρινώς το όνομά τους. 

 
3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:  
Κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το 

ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει 

να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νοµικού προσώπου.  
 
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται 

αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία 1, 2 και 3, για τον κάθε οικονομικό 

φορέα, που συμμετέχει στην ένωση. 

2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το 

αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η 

ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 

αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 

αναπληρώνει. 

                                       ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1.2. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η 
Τεχνική Προσφορά πρωτότυπη. 
Η Τεχνική προσφορά, σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

• Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις 
τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ (τεχνικά χαρακτηριστικά, 

φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ..) 
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•  Πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», στο οποίο θα περιλαμβάνεται 

αναλυτικά η συμμόρφωση ή διαφοροποίηση των προσφερόμενων 

ειδών σύμφωνα με την  παρούσα διακήρυξη. Για τεκμηρίωση των 
αναφερομένων να υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες παραπομπές 

στην τεχνική προσφορά. 

• CD με τα στοιχεία της τεχνικής  προσφοράς. 
                               
                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1.3. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η 
Οικονομική Προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε 
σελίδα, στην οποία θα αποτυπώνονται ακριβώς και αναλυτικά ανά είδος 
οι τιμές.  
Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  παρέχεται προς διευκόλυνση και 

χωρίς δέσμευση για τους συμμετέχοντες και συμπληρώνεται αναλόγως. 

• Να κατατίθεται CD με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς. 

 

 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

• Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται 

ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε 

ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

• Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, 

σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 

διορθώνεται από την Υπηρεσία. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη στην  περίπτωση της ετήσιας σύμβαση (12 μηνών), 

διαφορετικά ισχύουν τα άρθρα 95 & 53 παρ. 9 & παρ. 10 του Ν. 

4412/2016). 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι 

δε ανάδοχοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά (Ν. 

4412/2016 άρθρο 102). 

• Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 

ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ (για όσα είδη 

υπάρχουν). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, εντός του φακέλου της 

οικονομικής τους προσφοράς, να αναφέρουν τον κωδικό του 

Παρατηρητηρίου Τιμών και το αντίστοιχο αναγραφόμενο σε αυτόν 

ποσό για κάθε προσφερόμενο είδος.   

• Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν περιλαμβάνονται στο 

παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το 

δηλώνουν στην προσφορά τους.  

Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
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μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα τεχνικά φυλλάδια και τα 

δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και 

στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α' 188). Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Νόμισμα Ευρώ (€) 

Διενέργεια Διαγωνισμού 

Η  τριμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την προκαθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα θα συνεδριάσει στο  γραφείο προμηθειών της Ν.Μ. 
Πύργου προκειμένου να διενεργήσει τον παρόντα συνοπτικό  μειοδοτικό  

διαγωνισμό. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που 

υπέβαλαν προσφορά μπορούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών με παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να 
γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής 

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 

τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών  προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας, και συντάσσεται  πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών κα την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 

πληρούν τα ανωτέρω.  

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο 

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο μόνο στην αναθέτουσα αρχή, 

προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 

προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα 

με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 

οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το 
εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,  στην αναθέτουσα 
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αρχή  προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 

αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 

στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων  προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

τις ισότιμες προσφορές. 

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α, β και γ στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία 
στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, μετά από κρίση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και να συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό. 
 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την 
οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 

για  συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

(προ ΦΠΑ). 

Προσφορά • Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά για τα είδη που 
περιγράφονται αναλυτικά  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ της παρούσης. 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

• Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη 
Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής. 

• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των 

προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της 

ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.  

• Επισημαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής 

προσφοράς, όσο και η συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα 

πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

• Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της 
οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.  

• Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον 

προϋπολογισμό. 

• Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

απορρίπτονται. 

Πρόσκληση για υποβολή 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

(Άρθρο 103  Ν. 4412/2016) 

•  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα 

όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.   

•  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
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ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

•  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός 

ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών 

ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 

και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ. Α, ΙΙΙ. Β και ΙΙΙ. Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας 

ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 

έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  

• Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 

με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση 

του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν 

λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).  

•  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 

Ν.4412/2016) 

• Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να 

υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία που αναφέρεται 

ανωτέρω είναι τα εξής:  

• Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ. Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού 
που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου 
ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα 
από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ. 
 

• Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ. Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 

σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης):  

Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς 

το ελληνικό δημόσιο.  

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά 

που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού 

κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια 

και την επικουρική ασφάλιση). Τα παρόντα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση 

υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

 

•  Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 

σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα):  

 

Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης 4β του άρθρου 73 του Ν.4412/16,  
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πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. 

Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή 

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 της περίπτωσης 4β του άρθρου 73.  

ΙΙ) Για την περίπτωση 4α του άρθρου 73 ήτοι για τη μη αθέτηση των 
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του 

άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού. 

 

• Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής /Α. 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού Μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω εγγραφής. 

• Ε) Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο 

να υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 

παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της σύμβασης και ζητούνται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης, καθώς και βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης για την προμήθεια  αντίστοιχου είδους  από δημόσιο 

και ιδιωτικό φορέα. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 

Ν.4412/2016) 

• Η Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της 

απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/16. 

•  Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον 
ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, μετά από κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς και 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναφέρονται 

στην παρούσα (εφόσον υφίσταται αλλαγή).  

•  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 
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Ν. 4412/16.  

• Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αρχής. 

Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.  

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης απαιτείται (ύψους 5% επί της 

καθαρής αξίας άνευ ΦΠΑ της σύμβασης) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

αρθ.72  του Ν. 4412/2016. 

Αντιπροσφορές/ Εναλλακτικές 
προσφορές 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε 

περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Σύμβαση 

 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση. 

Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 & 130 

του  Ν. 4412/2016. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους 

υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση 

για την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπηρεσίας καθώς και τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την 

κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά 

ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

 Εάν περάσει προθεσμία είκοσι (20) ημερών, χωρίς ο ανάδοχος & 

προμηθευτής να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση ή προσέλθει 

αλλά δεν καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης εντός του ανωτέρου 

χρονικού διαστήματος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του 

Δ.Σ του Νοσοκομείου.  

Το Δ.Σ του Νοσοκομείου αποφασίζει σε αυτή την περίπτωση την ανάθεση 

της σύμβασης στον επόμενο διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται 

εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση 

κάθε ζημίας του Νοσοκομείου. 

Το Αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του Νοσοκομείου με αιτιολογημένη 

εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σε ποσοστό που δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 30% με προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή (Ν. 

4412/2016 άρθρο 104). 

Κυρώσεις σε βάρος του 
προμηθευτή 

 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στους Κ.Π.Δ ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π 

από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης (Ν. 4412/2016 

άρθρο 203, 207, 213). 

Πληρωμή – Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται από το Νοσοκομείο εντός εξήντα (60) 
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 ημερών από την   υποβολή  τιμολογίου και μετά την υπογραφή του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής, και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει (Ν. 

4412/2016, άρθρο 200): 

• Τιμολόγιο 

• Φορολογική Ενημερότητα 

• Ασφαλιστική Ενημερότητα  

 

Ο ανάδοχος  επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, 

Ν.4172/2013 ΦΕΚ 167/ Α / 2013 άρθρα 61, 62 & 64 όπως εκάστοτε 

ισχύει). 

Στην αμοιβή του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον ανάλογο ΦΠΑ. 

Ποινικές  Ρήτρες 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να υλοποιεί την προμήθεια μέσα στα χρονικά 

όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη 

εκπλήρωσης της προμήθειας  προβλέπονται στον Ν.4412/2016 (άρθρο 

203). Το ποσό του προστίμου καταβάλλεται υπέρ του Νοσοκομείου. Μετά 

την πλήρη εκπνοή των προθεσμιών του χρόνου υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης, του χρόνου εκπλήρωσης της υπηρεσίας, αν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, το ΔΣ του Νοσοκομείου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον 

προμηθευτή και να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις κυρώσεις που 

ορίζουν τα άρθρα 203 έως και 207 του Ν. 4412/ 2016. Η κήρυξη του 

προμηθευτή ως έκπτωτου γίνεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική παρέμβαση ή άλλης κρατικής, 

παραιτουμένου του προμηθευτή παντός αντιδίκου ή ενδίκου μέσου και της 

διζήσεως για την προσβολή της απόφασης. 

Λοιποί όροι –Δικαιώματα 
Αναθέτουσας Αρχής 

 

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016 άρθρο 73 παρ. 3, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης 

παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 κατ' εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα: 

α) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι 

αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν 

αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

παραγράφων 1 και 2. 

β) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν 

οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις του Ν. 

4412/2016 άρθρου 73 της παρ. 4. 

γ) Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 μπορεί να 

προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
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επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 
έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν 

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 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. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής.  

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της 

παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

δ) Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή 

μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο 

εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης 
παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην 

εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την 

άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία 

γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή. 

ε) Για τις ανάγκες των ανωτέρω παραγράφων (γ) και (δ) συνιστάται 

επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται 

εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις αναγκαίες 

λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

Δείγματα Δεν απαιτούνται 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
   ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 CPV 30230000-0 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ  

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 (27ppm) 

(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να 

έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το 

τελευταίο μοντέλο της σειράς του. 

ΝΑΙ 

Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις) A6-Α3 τουλάχιστον 

Ανάλυση αντιγραφής ≥ 600x600dpi 

Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) κασέτα τροφοδοσίας (εκτός του 

δίσκου Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλων. 

ΝΑΙ 

Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass ≥ 100 φύλλων 

Βάρος χαρτιού ≥ 216gsm 

Πολλαπλά φωτοαντίγραφα 1-500 

Μνήμη ≥ 512MB 

Ταχύτητα φωτοαντιγραφής ≥ 25 αντίγραφα Α4 το λεπτό 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου  ≤ 8 δευτερόλεπτα 

Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων 

τουλάχιστον 50 φύλλων για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή 

διπλής όψης. 

ΝΑΙ 

Χρόνος προθέρμανσης ≤ 20 sec 

Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC) ≤1,309kWh/εβδομάδα 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

Δικτυακός εκτυπωτής ΝΑΙ 

Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit) ΝΑΙ 

Ανάλυση εκτύπωσης  ≥ 600x600dpi 
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Γλώσσες εκτύπωσης Τουλάχιστον GDI 

Επεξεργαστής ≥400MHz 

Σύνδεση 
Τουλάχιστον Gigabit Ethernet 

10/100/1000, USB 2.0 

Δυνατότητα mobile printing Τουλάχιστον Apple AirPrint™, Mopria 

ΣΑΡΩΣΗ 

Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής ΝΑΙ 

Ταχύτητα σάρωσης ≥ 18 ασπρόμαυρα και 6 έγχρωμα 

πρωτότυπα το λεπτό 

Ανάλυση σάρωσης ≥ 600x600dpi 

Λειτουργίες σάρωσης Τουλάχιστον Scan to folder/e-mail/USB 

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης TIFF, JPEG, PDF 

Να διαθέτει Network Twain drivers ΝΑΙ 

Εκτύπωση από  και σάρωση σε smartphones και tablets ΝΑΙ 

Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και το Φύλλο Συμμόρφωσης με απαντήσεις προς όλες τις 

παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών. Η μη κατάθεση του φύλλου αυτού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 

διαγωνιζόμενου. Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί, επί ποινής αποκλεισμού. 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και 

λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής, 

το κόστος του οποίου βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία. 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2015 για 

την πώληση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών το οποίο 

θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την προσφορά.  

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001:2015& ISO 14001:2015 τα οποία θα 

πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά.  

Τα πιστοποιητικά και οποιαδήποτε επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή μπορεί να 

κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα ή στην Ελληνική. 

Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας 

στην ελληνική αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών και προς επιβεβαίωση να καταθέσει 

σχετική βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου στην οποία θα πιστοποιείται επίσης η τεχνική εμπειρία της 

προσφέρουσας ως προς την δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού.  

Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης που να αποτελείται 

από τουλάχιστον 3 τεχνικούς. Προς επιβεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται με την προσφορά πρόσφατη 
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κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή. 

Το μηχάνημα θα προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ 

 

 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

2.  Κατάσταση ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ   

3.  Διαστάσεις ≥ 21.5”   

4.  Τεχνολογίας LED TN (active matrix –TFT LCD), 

anti-glare 

ΝΑΙ   

5.  Aspect Ratio 16:9   

6.  Ανάλυση Full HD ≥ 1920 x 1080   

7.  Είσοδος σήματος VGA & DVI   

8.  Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2   

9.  Typical Contrast Ratio ≥ 1000:1   

10.  Viewing Angle ≥ 160/170   

11.  Response Time ≤ 5 ms   

12.  Tilt και υποστήριξη VESA mount NAI   

13.  Να μπορεί να συνδεθεί με τον προσφερόμενο 

Η/Υ απευθείας  μέσω VGA ή DVI με καλώδιο 

(χωρίς adapter) 

NAI   

14.  Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, VGA ή DVI NAI   

15.  Εγγύηση ≥ 2 Χρόνια   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

Γενικά Χαρακτηριστικά: 

ΤΥΠΟΥ TOWER NAI  

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑΙ  

ΘΥΡΕΣ USB ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ PANEL ΝΑΙ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

Ισάξιος ή καλύτερος  της κατηγορίας intel σειρά i5 8ης γενιάς ή νεώτερης   NAI  

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (MOTHERBOARD) 

ΘΥΡΕΣ USB 3.0 NAI  

ΘΥΡA ΣΕΙΡΙΑΚH ΝΑΙ  

PCI EXPRESS 16X NAI  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ≥16 GB NAI  

SATA 3 NAI  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ με έξοδο VGA και DVI OR HDMI OR 

DISPLAY PORT 

ΝΑΙ  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ΝΑΙ  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 1 GIGABIT NAI  

Κεντρική Μνήμη 

Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 8 Gb  

Τύπος της μνήμης 

 DDR4 

ΝΑΙ  

 Μονάδα δίσκου SSD: 

 Χωρητικότητα (σε GB) ≥ 240 NAI  

Μονάδα Ανάγνωσης Οπτικών Δίσκων: 

Μονάδα εγγραφής DVD NAI  

 

ΟΠΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚI USB NAI  

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB NAI  

ΗΧΕΙΑ ΝΑΙ  

Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό: 

Προεγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα ΜS  WIN 10 professional 64bit 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

NAI  

Όλοι οι προσφερόμενοι Προσωπικοί Υπολογιστές της ίδιας διαμόρφωσης θα 

πρέπει να είναι επώνυμοι να έχουν την ίδια ακριβώς σύνθεση και να είναι 

καινούργιοι. Επίσης να προσφέρουν εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 3 

έτη on site  

NAI  
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Α/Α 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)    

1.  Απαιτούμενη ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο. ΝΑΙ   

2.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. ΝΑΙ   

3.  Να αναφερθεί το μοντέλο. ΝΑΙ   

4.  

Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής πρέπει να είναι 

καινούριος, αμεταχείριστος, σύγχρονης 

τεχνολογίας, να έχει κυκλοφορήσει στη διεθνή 

αγορά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί 

τερματισμού της παραγωγής ή αντικατάστασης ή 
απόσυρσης του. 

ΝΑΙ   

5.  

Τα τμήματα που συνθέτουν τον εξυπηρετητή 
(κουτί, μητρική, δίσκοι, πληκτρολόγιο, ποντίκι, 

κ.τ.λ.) πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο τον 

κατασκευαστή του εξυπηρετητή, τα στοιχεία του 

οποίου θα αναφέρονται εμφανώς πάνω σε αυτά. 

ΝΑΙ   

6.  

Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

τοποθέτησης του σε rack (rack mounted) με 

μηχανισμό συρόμενων ραγών (sliding rails). Ο 

μηχανισμός αυτός και τυχόν πρόσθετα 

απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του 

πρέπει να παρέχονται χωρίς επιπλέον κόστος. 

ΝΑΙ   

7.  
Το ύψος του εξυπηρετητή δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τη μία μονάδα (1U). 
ΝΑΙ   

8.  

Ο εξυπηρετητής πρέπει να διαθέτει 

εγκατεστημένα τουλάχιστον δύο (2) 
τροφοδοτικά, τα οποία θα μπορούν να 

αλλαχτούν εν θερμώ εάν απαιτηθεί (hot plug). 

ΝΑΙ   

9.  

Ο εξυπηρετητής πρέπει να είναι σε θέση να 

λειτουργεί πλήρως ακόμα και σε περίπτωση 

αστοχίας/δυσλειτουργίας του ενός εκ των 

εγκατεστημένων τροφοδοτικών. 

ΝΑΙ   

10.  

Τα τροφοδοτικά πρέπει να φέρουν πιστοποίηση 

80 Plus Platinum, ή καλύτερη, και ονομαστική 

ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) 

Watt. 

ΝΑΙ   

11.  
Ο εξυπηρετητής πρέπει να υποστηρίζει την 

τοποθέτηση δύο (2) τουλάχιστον επεξεργαστών. 
ΝΑΙ   

12.  
Ο επεξεργαστής πρέπει να είναι της σειράς Intel 

Xeon Scalable τελευταίας γενιάς ή ισοδύναμης ή 

ανώτερης. 

ΝΑΙ   

13.  
Το μέγεθος της λανθάνουσας μνήμης (cache 

memory) του κάθε επεξεργαστή πρέπει να είναι 

ίσο ή μεγαλύτερο από δεκαέξι (16) MB. 

ΝΑΙ   

14.  Ο κάθε επεξεργαστής πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον δώδεκα (12) 
φυσικούς/πραγματικούς πυρήνες (cores) και 

τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) λογικούς 

πυρήνες (threads) με χρήση τεχνολογίας τύπου 

hyper-threading ή ισοδύναμης. 

ΝΑΙ 

  

15.  Η βασική συχνότητα λειτουργίας του κάθε 

επεξεργαστή (base frequency) πρέπει να είναι 
ΝΑΙ 
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ίση ή μεγαλύτερη από δύο κόμμα δύο (2,2) GHz. 

16.  Η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας του κάθε 

επεξεργαστή (maximum turbo frequency) πρέπει 

να είναι ίση ή μεγαλύτερη από τρία κόμμα δύο 

(3,2) GHz. 

ΝΑΙ 

  

17.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 

είκοσι τέσσερις (24) θέσεις για τοποθέτηση 
μνήμης. 

ΝΑΙ 

  

18.  Το μέγιστο ποσό μνήμης RAM που πρέπει να 
υποστηρίζεται από τον εξυπηρετητή πρέπει να 

είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τρία (3) TB. 

ΝΑΙ 
  

19.  Η εγκατεστημένη μνήμη RAM του εξυπηρετητή 

πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από τριάντα 

δύο (32) GB. Τα χρησιμοποιούμενα αρθρώματα 

μνήμης πρέπει να έχουν μέγεθος ίσο ή 

μεγαλύτερο από τριάντα δύο (32) GB έκαστο. 

ΝΑΙ 

  

20.  Η μνήμη RAM του εξυπηρετητή πρέπει να είναι 

τύπου DDR4 ή ανώτερου. 
ΝΑΙ 

  

21.  Η μνήμη RAM του εξυπηρετητή πρέπει να είναι 

τεχνολογίας ECC (Error Checking & Correction) ή 

ισοδύναμης. 

ΝΑΙ 

  

22.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 

δύο (2) θύρες επέκτασης τύπου PCIe 3.0 ή 

νεότερου. 

ΝΑΙ 

  

23.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 

οκτώ (8) θέσεις (disk bays) για εν θερμώ 

τοποθέτηση δίσκων τύπου SAS HDD, SATA HDD, 
SAS SSD και SATA SSD. 

ΝΑΙ 

  

24.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να μπορεί να μπορεί να 

δεχτεί δίσκους με χωρητικότητα ίση ή 

μεγαλύτερη από δύο (2) ΤΒ έκαστος, ήτοι 

μέγιστη συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 

δεκαέξι (16) ΤΒ. 

ΝΑΙ 

  

25.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει ενσωματωμένο 

στη μητρική ή σε κάρτα επέκτασης ελεγκτή 

δίσκων με υποστήριξη τουλάχιστον οκτώ (8) 

δίσκων τύπων SAS και SATA, δυνατότητα εν 

θερμώ τοποθέτησης / προσθήκης / 

αντικατάστασης δίσκου (hot plug / hot swapping) 

και δίσκων σε αναμονή (hot spare), καθώς και 
υποστήριξη μέσω υλικού (hardware) των 

πρωτοκόλλων RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 και 60. Ο 

ελεγκτής αυτός δεν πρέπει να καταλαμβάνει 

κάποια από τις θύρες επέκτασης τύπου PCIe. 

ΝΑΙ 

  

26.  Ο ελεγκτής δίσκων πρέπει να υποστηρίζει 

δίσκους SAS με ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 

12 Gb/s, καθώς και δίσκους SATA με ταχύτητα 

μεταφοράς 6 Gb/s. 

ΝΑΙ 

  

27.  Ο ελεγκτής δίσκων πρέπει να είναι υποστηρίζει 

την ταυτόχρονη χρήση δίσκων τύπου SAS και 

SATA. 

ΝΑΙ 

  

28.  Ο ελεγκτής δίσκων πρέπει να διαθέτει 

λανθάνουσα μνήμη εγγραφής (write cache 

memory) με μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο από δύο 

ΝΑΙ 
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(2) GB. 

29.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει εγκατεστημένους 

τουλάχιστον δύο (2) δίσκους SAS HDD εν θερμώ 

τοποθέτησης, οι οποίοι πρέπει να είναι του ιδίου 

κατασκευαστή και μοντέλου. 

ΝΑΙ 

  

30.  Οι δίσκοι του εξυπηρετητή, ή η θήκη/συρτάρι 

τοποθέτησης αυτών (disk tray), θα πρέπει να 
διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες, από τις οποίες θα 

μπορεί να γίνει αντιληπτό αν ο δίσκος λειτουργεί 

κανονικά ή αντιμετωπίζει πρόβλημα. 

ΝΑΙ 

  

31.  Η χωρητικότητα κάθε εγκατεστημένου δίσκου 

πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από τριακόσια 

(300) GB. 

ΝΑΙ 

  

32.  Η ταχύτητα περιστροφής κάθε εγκατεστημένου 

δίσκου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 

δέκα χιλιάδες (10.000) στροφές το λεπτό (rpm). 

ΝΑΙ 

  

33.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να διαθέτει υποδοχή για 

τοποθέτηση μνήμης σε μορφή κάρτας MicroSD. 
ΝΑΙ 

  

34.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει ενσωματωμένες 

στη μητρική του τέσσερις (4) τουλάχιστον θύρες 

δικτύου Ethernet, στις οποίες δεν 

προσμετρώνται τυχόν θύρες που προορίζονται 

για την απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχο 
του εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ 

  

35.  Κάθε θύρα δικτύου Ethernet του εξυπηρετητή 
πρέπει να υποστηρίζει ταχύτητα ίση ή 

μεγαλύτερη του ενός (1) Gbps. 

ΝΑΙ 
  

36.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να υποστηρίζει Wake on 

LAN/WAN. 
ΝΑΙ 

  

37.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να υποστηρίζει Preboot 

eXecution Environment (PXE). 
ΝΑΙ 

  

38.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 

πέντε (5) θύρες, εσωτερικές ή εξωτερικές, τύπου 

USB 3.0 ή νεότερου για σύνδεση περιφερειακών. 

Μία (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι εξωτερική, 

τοποθετημένη στην πρόσοψη του. Δύο (2) 

τουλάχιστον πρέπει να είναι εξωτερικές, 

τοποθετημένες στην πίσω πλευρά του. 

ΝΑΙ 

  

39.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει, ενσωματωμένη 

στη μητρική του ή σε μορφή κάρτας επέκτασης, 

μία (1) τουλάχιστον κάρτα γραφικών. 

ΝΑΙ 

  

40.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 

μία (1) θύρα εξόδου σήματος οθόνης τύπου VGA 
(D-Sub connector) τοποθετημένη στην πίσω 

πλευρά του. 

ΝΑΙ 

  

41.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

υποστήριξης του πρότυπο Unified Trusted 

Platform Module (TPM) στην έκδοση 1.2 και 2.0. 

ΝΑΙ 

  

42.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

ενσωμάτωσης υποσυστήματος/αρθρώματος 

Trusted Platform Module, έκδοσης 2.0 ή 

νεότερης. 

ΝΑΙ 

  

43.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 

ένα (1) πληκτρολόγιο. 
ΝΑΙ 
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44.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 

ένα (1) ποντίκι (mouse) οπτικού τύπου. 
ΝΑΙ 

  

45.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει ενσωματωμένο 

στην μητρική του ειδικό ελεγκτή για την 

απομακρυσμένη διαχείριση και τον έλεγχο του 
και μία (1) τουλάχιστον θύρα δικτύου Ethernet 

αποκλειστικά για αυτή τη χρήση, πέρα από τις 

λοιπές ζητούμενες θύρες δικτύου για τη σύνδεση 

του με το τοπικό δίκτυο Ethernet. 

ΝΑΙ 

  

46.  Η θύρα δικτύου του εξυπηρετητή, που θα 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 

απομακρυσμένη διαχείριση και τον έλεγχο του, 

πρέπει να υποστηρίζει ταχύτητα τουλάχιστον 

ενός (1) Gbps ή ανώτερη. 

ΝΑΙ 

  

47.  Για τη χρήση του ειδικού ελεγκτή του 

εξυπηρετητή, για την απομακρυσμένη διαχείριση 

και τον έλεγχο του, δεν πρέπει να απαιτείται 

καμία εγκατάσταση λογισμικού στον 
εξυπηρετητή (agentless). 

ΝΑΙ 

  

48.  Ο ειδικός ελεγκτής του εξυπηρετητή, για την 
απομακρυσμένη διαχείριση και τον έλεγχο του, 

πρέπει να λειτουργεί άμεσα με τη σύνδεση του 

εξυπηρετητή στο δίκτυο, μέσω της ειδικής θύρας 

δικτύου, και τη σύνδεση του εξυπηρετητή στο 

δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

ΝΑΙ 

  

49.  Ο ειδικός ελεγκτής του εξυπηρετητή, για την 

απομακρυσμένη διαχείριση και τον έλεγχο του, 

πρέπει να υποστηρίζει, για τη διαχείριση του, 

πρόσβαση μέσω browser (web interface), IPMI 

over LAN/DCMI, SSH CLI και Remote syslog. 

ΝΑΙ 

  

50.  Ο ειδικός ελεγκτής του εξυπηρετητή, για την 

απομακρυσμένη διαχείριση και τον έλεγχο του, 

πρέπει να υποστηρίζει απομακρυσμένη 
πρόσβαση Virtual Serial Port Record & Playback, 

Virtual Media & Scripted Virtual Media και Virtual 

Folders. 

ΝΑΙ 

  

51.  Ο ειδικός ελεγκτής του εξυπηρετητή, για την 

απομακρυσμένη διαχείριση και τον έλεγχο του, 

πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής 

μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail 

alert) σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

δυσλειτουργία ή πρόβλημα στον εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ 

  

52.  Ο ειδικός ελεγκτής του εξυπηρετητή, για την 

απομακρυσμένη διαχείριση και τον έλεγχο του, 

πρέπει να υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας δύο 

παραγόντων (two-factor authentication). 

ΝΑΙ 

  

53.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

ελέγχου, κατά την εκκίνηση του, του 
υλικολογισμικού (firmware) του ειδικού ελεγκτή 

και ενημέρωσης του διαχειριστή σε περίπτωση 

σφάλματος. 

ΝΑΙ  

 

54.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

ελέγχου, κατά την εκκίνηση του, των μνημών 

τύπου ROM/EEPROM που διαθέτει και να μην 

ΝΑΙ  
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εκκινεί σε περίπτωση σφάλματος. 

55.  Πρέπει να είναι δυνατή η απομακρυσμένη 

ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του 

εξυπηρετητή μέσα από το περιβάλλον 

διαχείρισης του ειδικού ελεγκτή για την 
απομακρυσμένη διαχείριση και τον έλεγχο του. 

ΝΑΙ  

 

56.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να υποστηρίζει Restful 
Application Programming Interface και 

μηχανισμό ελέγχου για την ακεραιότητα και την 

ασφάλεια του υλικολογισμικού (firmware) όλων 

των υποσυστημάτων του εξυπηρετητή κατά την 

εκκίνηση του. 

ΝΑΙ  

 

57.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να υποστηρίζει τη 

δυνατότητα ελέγχου του υλικολογισμικού του 

είτε προγραμματισμένα, είτε εκτάκτως. 

ΝΑΙ  

 

58.  Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να υποστηρίζει την 

ασφαλή, μέσω υλικού (hardware), διαγραφή 

όλων των δεδομένων χρήσης, χρηστών και 

εγγύησης του, που αποθηκεύονται σε αυτόν σε 

μνήμη τύπου Flash/EEPROM. 

ΝΑΙ  

 

59.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να υποστηρίζει το 

πρότυπο Advanced Configuration and Power 
Interface (ACPI) στην έκδοση 6.1 ή νεότερη. 

ΝΑΙ  

 

60.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να υποστηρίζει το 

πρότυπο Unified Extensible Firmware Interface 

(UEFI) στην έκδοση 2.6 ή νεότερη. 

ΝΑΙ  

 

61.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να υποστηρίζει το 

πρότυπο Redfish Application Programming 

Interface (Redfish API). 

ΝΑΙ  

 

62.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να συμμορφώνεται με το 

πρότυπο ASHRAE A3 & A4. 
ΝΑΙ  

 

63.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να φέρει πιστοποίηση 

Energy Star. 
ΝΑΙ  

 

64.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να φέρει πιστοποίηση 

CE. 
ΝΑΙ  

 

65.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να πρέπει να λειτουργεί 

χωρίς πρόβλημα σε θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος από δέκα έως και τριάντα πέντε 

(10-35) βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με δήλωση 

του κατασκευαστή της. 

ΝΑΙ  

 

66.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να συνοδεύεται από το 

λογισμικό που περιγράφεται σε επόμενη ενότητα 

και να είναι απολύτως συμβατός με αυτό. Η 
συμβατότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται από 

τεχνικά φυλλάδια ή πληροφορίες στον επίσημο 

ιστότοπο (Internet site) του κατασκευαστή του 

εξυπηρετητή ή/και του κατασκευαστή του 

λογισμικού. 

ΝΑΙ  

 

67.  Ο εξυπηρετητής πρέπει να καλύπτεται με 

εγγύηση επίσκεψης τεχνικού στο σημείο 

τοποθέτησης του υπολογιστή έως την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την αναφορά του 

προβλήματος (On Site Repair -Next Business Day 

Response). Η εγγύηση πρέπει να καλύπτει τον 

ΝΑΙ  
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εξυπηρετητή και όλα τα εξαρτήματα του 

τουλάχιστον για τρία (3) έτη. Κατά το διάστημα 

της εγγύησης, τυχόν έξοδα εργασιών, 

υπηρεσιών, ανταλλακτικών, μετακινήσεων, 
αποστολής ανταλλακτικών ή/και εξοπλισμού, 

απαραίτητων για την επιδιόρθωση προβλήματος 

που καλύπτεται από την εγγύηση, βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

68.  Ο προμηθευτής, για το διάστημα της εγγύησης, 

υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 

τον εξυπηρετητή μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας, φαξ και ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. 

ΝΑΙ 

  

69.  Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την ύπαρξη 

ανταλλακτικών για τον εξυπηρετητή για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

ΝΑΙ 

  

 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)  

  

70.  Απαιτούνται νόμιμες άδειες για το λειτουργικό 

σύστημα «Windows Server 2019 Standard 

Edition», ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη 
εγκατάσταση του και ταυτόχρονη λειτουργία του 

σε τουλάχιστον δύο (2) εικονικούς εξυπηρετητές 

σε κάθε έναν από τους (φυσικούς) εξυπηρετητές 

προς προμήθεια, λαμβανομένης υπόψιν της 

σύνθεσης του κάθε προσφερόμενου (φυσικού) 

εξυπηρετητή (για παράδειγμα: πλήθος πυρήνων 

ανά επεξεργαστή, πλήθος επεξεργαστών ανά 

εξυπηρετητή). Τυχόν επιπλέον υποχρεωτικές 

χρεώσεις από τον κατασκευαστή του λογισμικού, 
πέραν των προαναφερομένων αδειών (για 

παράδειγμα: λόγω του τρόπου αδειοδότησης 

βάσει πυρήνων) πρέπει να δηλώνονται ρητά και 

να περιλαμβάνονται στην προσφορά. 

ΝΑΙ 

  

71.  Οι άδειες του λειτουργικού πρέπει να παρέχουν 

οπωσδήποτε τη δυνατότητα για νόμιμη 

εγκατάσταση της προηγούμενης έκδοσης του 

αντί για της ζητούμενης, δηλαδή εγκατάσταση 

της έκδοσης «Windows Server 2016 Standard 

Edition» αντί της έκδοσης «Windows Server 2019 

Standard Edition» (downgrade), ώστε να είναι 

δυνατή η νόμιμη εγκατάσταση και ταυτόχρονη 
λειτουργία σε τουλάχιστον δύο (2) εικονικούς 

εξυπηρετητές σε κάθε έναν από τους (φυσικούς) 

εξυπηρετητές προς προμήθεια, λαμβανομένης 

υπόψιν της σύνθεσης του κάθε προσφερόμενου 

(φυσικού) εξυπηρετητή (για παράδειγμα: πλήθος 

πυρήνων ανά επεξεργαστή, πλήθος 

επεξεργαστών ανά εξυπηρετητή). Τυχόν 

επιπλέον υποχρεωτικές χρεώσεις από τον 

κατασκευαστή του λογισμικού, πέραν των 

προαναφερομένων αδειών (για παράδειγμα: 
λόγω του τρόπου αδειοδότησης βάσει πυρήνων) 

πρέπει να δηλώνονται ρητά και να 

ΝΑΙ 

  



 27/ 44 
  

 

περιλαμβάνονται στην προσφορά. 

72.  Το σύνολο του προσφερόμενου λογισμικού θα 

πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 

ψηφιακά μέσα εγκατάστασης (για παράδειγμα: 

CD/DVD) ή/και τους κωδικούς/κλειδιά, που 
απαιτούνται για την νόμιμη εγκατάσταση του. 

ΝΑΙ 

  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

  

73.  Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση, 

εγκατάσταση και διαμόρφωση όλου του ως άνω 

περιγραφόμενου εξοπλισμού και λογισμικού, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Νοσοκομείου και 

του αρμόδιου τμήματος Οργάνωσης & 

Πληροφορικής. 

ΝΑΙ 

  

74.  Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για τη θέση σε 

παραγωγική λειτουργία όλου του ως άνω 

περιγραφόμενου εξοπλισμού και λογισμικού, με 

σκοπό την αντικατάσταση των υπαρχόντων 

εξυπηρετητών του Νοσοκομείου, ώστε να 
επιτευχθεί ένα ενιαίο και σύγχρονο λειτουργικό 

περιβάλλον, πιο εύκολο στη διαχείριση του και 

σαν πρώτο βήμα προς την εξασφάλιση της 

συνέχειας της λειτουργίας των υπολογιστικών 

συστημάτων σε περίπτωση βλάβης τους ή/και 

φυσικής καταστροφής (disaster 

recovery/business continuity). 

ΝΑΙ 

  

75.  Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση 

εκτενών δοκιμών ελέγχου της σωστής 

λειτουργίας όλου του ως άνω περιγραφόμενου 
εξοπλισμού και λογισμικού. 

ΝΑΙ 

  

76.  Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την αποτύπωση των 

ρυθμίσεων και της παραμετροποίησης των 

υφιστάμενων εξοπλισμού, πριν προχωρήσει σε 

αντικατάσταση των υπαρχόντων εξυπηρετητών. 

ΝΑΙ 

  

77.  Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των 

απαραίτητων δικτυακών ρυθμίσεων. 

ΝΑΙ 

  

78.  Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση και 

ρύθμιση τρίτων εφαρμογών, όπως, για 

παράδειγμα, αυτών που αφορούν τη λήψη και 

τήρηση εφεδρικών αρχείων ασφαλείας (backup). 

NAI 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

                                                       O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ    

 

 

                                                                                                                        ΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   MD.PHD. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

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: Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 99221938 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ  Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ -ΠΑΤΡΩΝ /ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ /27131 

- Τηλέφωνο: 2621082784 

- Ηλ. ταχυδρομείο:promithiesgnpyr@gmail.com  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http:/www.nosokomeiopyrgoy.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» CPV 30230000-0 

 - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 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 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

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 αρμόδιοιiii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρησηiv; 

 

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); 

[] 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 κατάλογο3: 

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 Δ 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): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 

κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

γ) [……] 

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 …): 

[……] 
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          Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

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;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ 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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 
2. δωροδοκία8,9· 
3. απάτη10· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας12· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου14 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): 

[……][……][……][……]
15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

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: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια 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): 
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[……][……][……][……]
17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν19: [……] 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. - ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
22

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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 από τις ακόλουθες καταστάσεις24 

: 

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: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 
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μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις25 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

[] Ναι [] Όχι 
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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 

σύμβασης28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

 



 41/ 44 
  

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ 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 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] 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 Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής31; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

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: 

 

[] 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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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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν. 

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 Δήλωσης 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): [……]    

 

Ημερομηνία, τόπος                                                                                                     Υπογραφή:  
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1. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

 

2 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. 

 

3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

 

5  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.” 

 

6 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.  

 

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

 

9 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/ΔΕΥ 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). 

 

10 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. 

 

11 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. 

 

12 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”. 

 

13 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 της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 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.". 
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14 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

18 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)  

 

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

 

20 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).  

 

21 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  

 

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

 

24  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

5 Άρθρο 73 παρ. 5. 

6 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 

2 ν. 3863/2010 . 

7 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

8 Πρβλ άρθρο 48. 

 

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30 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. 

31  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

 

 

                                                           
 

 

 

 


