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ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ 
 

 
ΞΟΝΘΖΟΜΖ 

ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ 
 

 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν:  

«Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 

 
 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» 
 

 

 

 

Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα  
ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 2007-2013 

Θεκαηηθνί άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο (13, 14 θαη 15):  
Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Αλάπηπμε 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο, 2 πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εμφδνπ θαη 2 
πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζφδνπ αληίζηνηρα. 
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         ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ                             

          ΝΟΗΜΑΣΧΝ  (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.)      Μαρούσι 19/6/2012 

                      ————— Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 10435 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                               
                                                                                                            

 
Γραθείο: Διατείριζης Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων  
Διεύθσνζη:  Αγράθων 3-5   

Τατ. Κώδικας: 15123 Μαρούζι   

Πληροθορίες: Κσριάκη Ειρήνη  

Τηλ: 210 5212890  

Fax: 210 5212831  

Ιζηοζελίδα: www.keelpno.gr  

  
 

 
 
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  
 
  
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ» 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ 
Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» 
 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε 
ηηκή.  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Ππλνιηθφο πξνππνινγηζκφο πξνκήζεηαο: 
Δμήληα ρηιηάδεο επξψ (60.000,00€) ρσξίο Φ.Ξ.Α. ή 
εβδνκήληα ηξείο ρηιηάδεο θαη νθηαθφζηα επξψ 
(73.800,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (23%).  
 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

11/07/2012  
ψξα: 12:00  
 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΘΔΔΙΞΛΝ – ΑΓΟΑΦΩΛ 3-5 15123 ΚΑΟΝΠΗ  

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Πχκβαζε πξνκήζεηαο αγαζψλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ  Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 
θαη εμνπιηζκνχ  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ  Ρεκάρηα 

ΠΟΟΣΗΣΑ  Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Β  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ  

ΠΑΟΑΛΡΑ (40)  ΖΚΔΟΔΠ, απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  

http://www.keelpno.gr/


Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν   Σελίδα 3 από 32 

 

Πχκθσλα κε ην κέξνο Β΄ αληηθείκελν  - πεξηγξαθή – 
εξγαζίεο 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ  

Πχκθσλα κε ην κέξνο Β΄ αληηθείκελν  - πεξηγξαθή – 
εξγαζίεο 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Πχκθσλα κε ην κέξνο Β΄ αληηθείκελν  - πεξηγξαθή – 
εξγαζίεο 

ΔΛΑΥΙΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Πχκθσλα κε ην κέξνο Β΄ αληηθείκελν  - πεξηγξαθή - 
εξγαζίεο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

20-06-2012 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

11/07/2012, 12:00  

 
Έρνληαο ππόςε:  
 
1. Ρηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ 
(Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 
Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα ηνπ 
Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 

1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 
ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι. 
ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρσλ Γ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΘ 398/13.12.2010 Ρ..Ν.Γ.Γ.), 
Γ1δ/νηθ.67510/16.6.2011, Γ1δ/Γ.Ξ.νηθ. 5071/16.1.2012, γηα ηνλ δηνξηζκφ Γ.Π. 
ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

1.9 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία Θεθαιαίνπ, 
ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.10 Ρνπ Λ.2198/94   (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 
24 φπσο ηζρχεη 

1.11 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο 

1.12 Ρνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
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Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ‘πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ’, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 
2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο 
Λνεκβξίνπ 2005» 

1.13 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ παξνχζα 

1.14 Ρνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/2010), «Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 
89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ 
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 
Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο 
Γεθεκβξίνπ 2007»  

1.15 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 
267/Α/3.12.2007 

1.16 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 
θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ 
πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 
δεκνζίσλ έξγσλ 

1.17 Ρνπ Ξ.Γ.166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/5-6-2003) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

1.18 Ρνπ θαλνληζκoχ (ΔΘ) αξηζ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Λνεκβξίνπ 2007 γηα 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV. 

 
2. Ρηο απνθάζεηο:  
 
2.1. Ρελ ππ’ αξηζκ. 21/21-8-08 Α.Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 
«Ν Θαλνληζκφο Πχλαςεο Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ , πεξεζηψλ & Κειεηψλ (κε 
Ρερληθψλ) ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.» 
2.2 Ρελ ππ’ αξηζκ. 20977/23-8-2001 (ΦΔΘ 1673/Β/2007) ΘΑ ησλ πνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο « Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ Κεηξψσλ ηνπ 
Λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 3414/2005» 
2.3 Ρελ κε αξηζκ. 1108437/2565/ΓΝΠ (ΦΔΘ 1590/Β/2005) απφθαζε ηνπ 
θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη νηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Θαζνξηζκφο Σψξσλ ζηηο 
νπνίεο ιεηηνπξγνχ εμσρψξηεο εηαηξείεο.» 
2.4 Ρν άξζξν 20 παξ. 2 Λ. 3370/2005, ΦΔΘ Α’ 176/11.07.2005, «Ρν Δζληθφ 
Αξρείν Λενπιαζηψλ, ην νπνίν ππαγφηαλ ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο γείαο ηνπ 
πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εληάζζεηαη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.». 
2.5 Ρελ απφθαζε έγθξηζεο ππνβνιήο Αίηεζεο Σξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξάμε κε 
ηίηιν: «Αλάπηπμε Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαηά 
ηελ 17ε Ππλεδξίαζε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011. 
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2.6 Ρελ κε αξηζκ. 594/22-02-12 απφθαζε έληαμεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε 
ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 ζην Θεκαηηθφ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο  13,14 
θαη 15. Ζ πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν. 
2.7 Ρελ απνδνρή Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Αλάπηπμε Δζληθνχ 
Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαηά ηελ 4ε Ππλεδξίαζε ζηηο 11 
Απξηιίνπ 2012. 
2.8  Ρελ απφθαζε επαλαπξνθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 
εμνπιηζκνχ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ 
Λενπιαζηψλ» ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαηά ηελ 6ε Ππλεδξίαζε ζηηο 13 Ηνπλίνπ 
2012.  

ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ:  
  

Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ» ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο: 
«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ», φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα 
ζπλεκκέλα ΚΔΟΖ θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνία απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  
Ζ παξνχζα καδί κε ην ζπλεκκέλν ηεχρνο πξνθήξπμεο θαη ηα Ξαξαξηήκαηα απηήο 
ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-pronoia.gr) γηα 
ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ. 
 
ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
  
ΡΝΞΝΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ  
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  
ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
  

ΡΝΞΝΠ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΘΔΔΙΞΛΝ 
ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5  
ΚΑΟΝΠΗ 

11/07/2012 
ΥΟΑ: 12:00  
  

ΘΔΔΙΞΛΝ 
ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5  
ΚΑΟΝΠΗ 
 

11/07/2012 
ΥΟΑ: 12:00  
  

 
Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, 
είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ πεξεζία πνπ δηελεξγεί 
ην δηαγσληζκό.  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 
ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ 60.000,00€ (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ). 
 

http://www.keelpno.gr/
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ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 

Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
 
Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
 
 
ΚΔΟΝΠ Α: « ΓΔΛΗΘΝΗ – ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ» 
ΚΔΟΝΠ Β: «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ» 
ΚΔΟΝΠ Γ: «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ» 
 
 
 
 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 
Θαζεγήηξηα Ρ. Θξεκαζηηλνχ 
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ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
A.1. ΝΟΗΠΚΝΗ KAI ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ  
 
ΑΟΘΟΝ 1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ  
 
O παξφλ δηαγσληζκφο εληάζζεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πνέξγνπ 2, ηεο 
Ξξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ηνπ ΔΞ «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΠΞΑ 2007-2013. 
Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: 
Φνξεηψλ Ζ/ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ 
ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο 
δηαθήξπμεο.  
 
Θξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε ρακειόηεξε ηηκή. Δηδηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Γειαδή, ε θαηαθχξσζε 
ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζπλνιηθά 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε 
είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 
ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε 

 
 
ΑΟΘΟΝ 2. ΝΟΗΠΚΝΗ  
 
Αλαζέηνπζα Αξρή 
Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην 
Καξνχζη νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123 Καξνχζη  θαη  ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ 
δηαγσληζκφ απηφ.  
 
πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ  
Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην 
Καξνχζη νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123 Καξνχζη   
 
Αξκόδηνο πεξεζίαο Γηελέξγεηαο  
Ζ θα. Θπξηάθε Δηξήλε πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο 
ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 210 52129890, Fax: 210 5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο 10:00-12:00  
 
Γηαθήξπμε  
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α: Γεληθνί θαη εηδηθνί Όξνη, 
ην Κέξνο Β: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο, Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε 
πξνζθνξψλ θαη ηα παξαξηήκαηα.  
 
Έξγν  
Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ, φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β’ ηεο παξνχζεο.  
 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ  
Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ 
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ 
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απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.  
 
Ξξνζθέξσλ  
Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή 
ζπλεηαηξηζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε 
ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  
 
Δθπξόζσπνο  
Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ 
ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 
πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν 
απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  
 
Αληίθιεηνο  
Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα 
πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 
αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο 
επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα.  
 
Αλάδνρνο  
Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα.  
 
Θαηαθύξσζε  
Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ ζηνλ πξνκεζεπηή.  
 
Πύκβαζε  
Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία 
θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο είλαη ε 
ειιεληθή. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα 
δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε 
είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη 
πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ / ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα 
είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 
Ππκβαηηθά ηεύρε  
Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ 
έξγνπ θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη 
πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο 
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη 
δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή (Ξίλαθεο Ππκφξθσζεο).  
 
Ξξνϋπνινγηζκόο  
Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε 
ηεο πξνθεξπζφκελεο πξνκήζεηαο.  
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Ππκβαηηθό Ρίκεκα  
Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα.  
 
Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο θαη Ξαξαιαβήο  
 
Ππιινγηθφ φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ 
ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ απηήλ ρξφλν.  
 
ΑΟΘΟΝ 3. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ  
 
Ρν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ (εθεμήο αλαζέηνπζα αξρή) πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ 
δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο εμήληα ρηιηάδσλ επξώ 60.000,00 € (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ) γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  
ρακειφηεξε ηηκή.  
Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα νξίδνληαη 
ζην Κέξνο Β’ «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ » ηεο παξνχζεο  δηαθήξπμεο. Νη 
πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζεηζώλ εηδώλ θαη 
πνζνηήησλ. 
 
A.2. ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ  
  
ΑΟΘΟΝ 4. ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ  
Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο 
απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ.  
 
ΑΟΘΟΝ 5. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ –ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ  ΞΟΝΠΦΓΔΠ  
Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη αλαινγηθά  γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-
07-07), σο θαη ηνπ Λ.3886/2010(ΦΔΘ173/α/30-9-2010).  
 
ΑΟΘΟΝ 6.  ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ - 
ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ  
 
Ζ παξνχζα καδί κε ην ζπλεκκέλν ηεχρνο πξνθήξπμεο θαη ηα Ξαξαξηήκαηα απηήο 
αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-pronoia.gr) ζηηο 
20-06-2012. 
  
ΑΟΘΟΝ 7. ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – 
ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ  
    Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., www.keelpno.gr θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο 
πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
www.ygeia-pronoia.gr). Δπίζεο κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ αληίγξαθν ηεχρνπο 
ηεο δηαθήξπμεο απφ ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ 
ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5, 15123 Καξνχζη θαζεκεξηλά, 10:00-14:00. 
     Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην 
παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ 

http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
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θαη ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, 
λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην 
αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο, 
ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ 
(8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 
15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΞΓ 118, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο 
πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη 
απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο 
δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ.118/2007.  
      Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο.  
  
ΑΟΘΟΝ 8.  ΣΟΝΛΝΠ – ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
Νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 11-07-2012, 
εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 12:00 ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5, 15 123 
Καξνχζη.  
Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο.  
  
Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5, 15 123 Καξνχζη,  
ζηηο  11-07-2012, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 12:00.  
  
A.3. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  
 
ΑΟΘΟΝ 9.  ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 
ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 
αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ (πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο 
ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν 
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 
Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 
λφκν 2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο 
Νπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ (άξ. 4 Ξ.Γ. 
60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο, αξθεί λα δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη 
εμεηδηθεπκέλε γλψζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
απαξαίηεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 
Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 
γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην 
δηαθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, 
ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ 
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί 
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νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην 
πξάμεη.  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Λ.3310/2005, ειέγρεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εάλ ζηε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ πεξ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο 
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3414/2005.  
Ρα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ 
αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 
πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν 
ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή 
πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007.   
 
 ΑΟΘΟΝ 10.  ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  ζην δηαγσληζκφ έρνπλ  νη αλαθεξφκελνη  θαησηέξσ, 
εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε 
ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Νη πξνζθέξνληεο  ππνβάιινπλ  κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο  ζηνλ θπξίσο  θάθειν ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Δληφο ηνπ 
θπξίνπ θαθέινπ ηνπνζεηείηαη επίζεο, πξναηξεηηθά, ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ 
πξνζθέξνληνο, κε αληηθείκελν ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ θαη 
ζπλνπηηθή παξνπζίαζε απηήο. 

 

α. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 
Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα 
αλαθεξφκελα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Όια ηα έγγξαθα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 
απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Νη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη 
πξνζεθόλησο, ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ, εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο  
πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε Φ.Ξ.Α. θαζώο θαη ηα αθόινπζα θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη εηδηθόηεξα:   

 

1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 

i) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ. 

ii) Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Ξ.Γ. 118/2007, δειαδή σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 
θαζψο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο),  
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- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην 
ζαθψο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 
2 ή ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 
118/2007 θαη  

iii) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 
118/2007, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 
20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
(άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ Ξ.Γ. 118/2007). 

β. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 
αληηπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). 

γ. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ 
νπνία ζα δειψλεηαη: i) φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Αλάπηπμεο, iii) φηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή 
ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ 
λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  iv) φηη νη 
πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη 
αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) φηη ε 
πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη  πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

2. Νη αιινδαπνί: 

α. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε 
ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζα έρεη ην πεξηερφκελν πνπ 
αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄ (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ ηνπ Ξ.Γ. 
118/2007). 

β. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 
εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007) 

γ. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνία ζα 
έρεη ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.γ. (άξζξν 
8α παξ. 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). 

3. Ρα voκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

 Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ A.1 θαη Α.2 
αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. θαη ηνλ 
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

4. Νη Ππλεηαηξηζκνί: 

 Θαηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο 
αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α1, Α2 θαη Α3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη  νη απαηηνχκελεο 
θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν 
ηνπ ΓΠ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ  

5. Νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε  πξνκεζεπηή 
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν 
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ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ 
πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ 
ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ 
δηθαηνινγεηηθώλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 

β.  Σσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ: Πηνλ ΘΙΔΗΠΡΝ ΦΑΘΔΙΝ κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ηνπνζεηείηαη απαξαίηεηα ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ 
θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ ζε έληππε θαη έλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd), εθ ησλ 
νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. Ρα έγγξαθα 
απηά ππνβάιινληαη ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, κε αξίζκεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αληίζηνηρν επξεηήξην. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 
απφξξηςεο: 

1. Ξιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε 
αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα 
ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή 
δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, θαη φρη απιά 
θσηναληίγξαθα), ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε  

2. πεύζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη φηη ην 
πξνζθεξφκελν είδνο πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

3. πεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ 
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο, 
θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 
φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 
ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

γ. Σσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ: Πηνλ ΘΙΔΗΠΡΝ ΦΑΘΔΙΝ κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 
κνξθή, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη 
ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, δηακνξθσκέλα σο εμήο:  
 Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ 
ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 
Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή επηζεκαίλεηαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 
εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά.  

Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 
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Πε πεξίπησζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαγξάθεηαη 
ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΟΔΑΛ».  

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 
«ΓΩΟΔΑΛ» ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ 
πξνζθεξζεί δσξεάλ.  

Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ 
εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο   έθηνο ησλ άιισλ  λα πεξηέρεη cd ην 
νπνίν ζα θέξεη εηηθέηα  κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, ζην νπνίν  ζα είλαη 
θαηαρσξεκέλε  ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  γηα ηα είδε πνπ πξνζθέξεη  ζε 
ειεθηξνληθφ αξρείν. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 
ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο θαζνξίδεηαη ζην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζην Ξαξάξηεκα Γ’ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
A.4. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ- ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
 

Α.4.1 ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηά 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηα γξαθεία 
ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ ( ΑΓΟΑΦΩΛ 3-5 15123 ΚΑΟΝΠΗ) παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή 
ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Νη πξνζθνξέο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
πξσηνθνιινχληαη θαη ζε θάζε θάθειν ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαη ε 
εκεξνκελία θαη ψξα θαηαρψξηζεο. 
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

Αλνίγνληαη νη εληαίνη θάθεινη θαη απνζθξαγίδνληαη νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ θαη 

Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία απηψλ θαηά θχιιν . 

Νη Φάθεινη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη, 

θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν 

θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

θαη θπιάζζεηαη.  

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηα Γηθαηνινγεηηθά θαη ηηο Ρερληθέο 

Ξξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δθφζνλ 

δελ ππάξρνπλ απνξξίςεηο πξνζθνξψλ επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή επί ησλ 

Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ  κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαζνξίδεηαη ν ηφπνο, ε ψξα θαη ε εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ 

Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ θαη κε κέξηκλα ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

Αλαδφρνπο ε απφθαζή ηνπ.  
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Δθφζνλ ππάξρνπλ απνξξίςεηο πξνζθνξψλ επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή επί ησλ 

Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ  ην αξκφδην φξγαλν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά 

ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε απφθαζή ηνπ. 

Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη 

ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη - γηα φζεο 

Ξξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο - ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ απνζθξάγηζή 

ηνπο.  

Όζεο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.  

Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη 

θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπο 

θαηά θχιιν ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Κεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη 

Ξίλαθα Θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ, απφ ηνλ νπνίν θαη πξνθχπηεη ν 

πξνηεηλφκελνο, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Ξξαθηηθφ ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (Γηθαηνινγεηηθά, Ρερληθή θαη 

Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά) γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή εληφο ησλ ρξνληθψλ 

νξίσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ απφθαζε νξηζκνχ ηεο. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 

Ξξνζθνξψλ θαζψο θαη ζην επφκελν ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Ξξνζθνξψλ) φζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα 

πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ πξνζθνξψλ. Ζ εμέηαζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

Πε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε δχν (2) αληίηππα. 

Πεκείσζε: 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη ηα κέζα (cds) πνπ πεξηέρνπλ ηα ειεθηξνληθά αξρεία 

ησλ Ρερληθψλ θαη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε: 

 ην θαηά πφζνλ είλαη αλαγλψζηκα θαη κε επαλεγγξάςηκα 

 νπνηαδήπνηε άιιε παξάιεηςε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε θάπνην κέζν (cd) απηφ 

επηζηξέθεηαη ζηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνζθνκίζεη λέν, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, 

εληφο δχν (2) εκεξψλ. 
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Α.4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
 
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή. Γηα ηελ 

επηινγή ηεο Ξξνζθνξάο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζα πξνβεί 

ζηα παξαθάησ: 

- Αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ (εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο Γηαθήξπμεο). Ζ Αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο I (ΞΗΛΑΘΑΠ 

ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ ΦΝΟΖΡΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ 

ΞΝΙΝΓΗΠΡΩΛ). Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί ην θαηά πφζνλ νη Ξξνζθνξέο ησλ 

ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο. 

- Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

- Θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά αχμνπζα ζεηξά κε βάζε ην ζπλνιηθφ 

Ππγθξηηηθφ Θφζηνο ηεο Ξξνζθνξάο. Ρν ζπγθξηηηθφ θφζηνο Θ θάζε Ξξνζθνξάο 

πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ην Έξγν, ρσξίο ΦΞΑ (βι. ΠΑΟΑΟΡΖΚΑ  

ΗII «Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο»)φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Ξίλαθα 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ.  

Γηεπθξίλεζε:  
Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ελ ιφγσ  Έξγνπ δελ πεξηιακβάλεηαη θφζηνο 

ζπληήξεζεο.  

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Ξξνζθνξά κε ην ρακειφηεξν Ππγθξηηηθφ Θφζηνο. 

Πε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη θιήξσζε παξνπζία ησλ 

εθπξνζψπσλ εθείλσλ πνπ ηηο ππέβαιιαλ.  

Πε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη 

πξαθηηθά ζηα νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ 

θαη ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ην νπνίν 

απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

Αλαδφρνπο ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε δχν (2) αληίηππα. 

 

 

 
Α.4.3. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, ν 
πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ 
απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 2672/1998, νθείιεη λα 
ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή 
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007: 
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i. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Ξ.Γ. 
118/2007, θαηά πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 
α)  Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

1) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη 
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Πε 
πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά  εθδίδνληαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 
νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο 
ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

β) Νη αιινδαπνί:  

Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή 
ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε 
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

γ) Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 
αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

δ) Νη Ππλεηαηξηζκνί:  

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ ηνπ Ξ.Γ. 
118/2007: 

1) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη 
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Πε 
πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά  εθδίδνληαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 
νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο 
ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 ε) Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 
ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 
αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε 
δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 
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ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη 
αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

ii. Ρα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 8α παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ξ.Γ. 
118/2007: 

πεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη φηη i) δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο 
επηρείξεζεο θαη ii) φηη δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή ηνπ 
απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Αλάπηπμεο. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ 
ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό.  

Ν πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 
άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, νθείιεη λα 
ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε 
αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 
νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 
αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά 
δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  

Νη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, 
πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, 
απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 
ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη 
θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα 
ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηήλ δηνξζψζεηο 
νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ. 

Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 
15 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή 
έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, 
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή 
εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο 
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν 
φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, 
είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο ππεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ 
νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 
ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

Νη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ ζαξάληα (240) εκεξώλ από ηελ 
επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη γηα ην ρξόλν πνπ 
απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη 
ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ παξνύζα 
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί 
λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ 
αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ 
δηαθήξπμε. Ξεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη 
ρψξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 
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Απαγνξεύεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. Ρπρόλ 
ππνβιεζείζεο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη.  

 Ζ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή.  

πφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 20 παξ. 2 ζηνηρ. ΗΗ ηνπ Ξ.Γ. 
118/2007, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ 
εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
Ξξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ 
παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, 
θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 3, 4 
Ξ.Γ. 118/2007). 
 
ΑΟΘΟΝ 11. ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
 Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα:  
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ  
β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε 
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο  
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία 
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο , εθφζνλ  ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 12. ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ  
Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο πξνο ηηο 
δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη έλα πξνο έλα ηα 
δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρεο 
παξαπνκπέο ζηα πξσηφηππα εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή (prospectus) ή 

άιια επίζεκα έγγξαθα ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

 

ΑΟΘΟΝ 13. ΞΙΖΟΥΚΖ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
εμήληα (60) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ είδνπο. Ωο 
πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Ξ.Γ.118/07. 

Πηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα δηελεξγεζεί θάζε λφκηκε παξαθξάηεζε θφξνπ.  
 
ΑΟΘΟΝ 14. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ  
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ 
επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο 
θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε.   
Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο 
ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  
 Ζ ζχκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη 
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ 
θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε δηαθήξπμε, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο 
θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Πην θείκελν 
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ηεο ζχκβαζεο δελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε, νχηε ηξνπνπνίεζε 
ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 
ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, πξφζθιεζε  θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο, 
εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ 
Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο ζχκβαζεο, ν 
πξνκεζεπηήο  ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  
 Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ΞΓ 118/2007 παξαζηαηηθά θαη 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Ν πξνκεζεπηήο 
κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Πηελ 
πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ αξρίδεη λα 
ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη 
ηε ζχκβαζε, ε ππεξεζία επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
θπξψζεηο.  
 Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ζα δηέπεηαη 
απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην 
πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο.  
 

ΑΟΘΟΝ 15. ΔΓΓΖΠΔΗΠ  
Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 
ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν 
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 
Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 
λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ 
ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο. 
Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ 
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο 
ή ηεο θνηλνπξαμίαο.  
Θαηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 
ηνπ Θ.Ξ.Γ.(118/07).  
 
1.ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά 
θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 
ηεο νπνία ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (επξψ) πνζνζηφ 5% ηεο 
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ).  
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο 5 (πέληε) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ελψ ζηνπο ππφινηπνπο πξνζθέξνληεο κέζα ζε 5 (πέληε) εξγάζηκεο 
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εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 
 
2. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ   
Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο 
νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ 
ηκήκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
(πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε 
ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε 
παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε 
απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο 
πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο πξέπεη 
λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ 
ηξάπεδα.   
Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο 
αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα 
εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν 
ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ 
δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη 
ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε 
αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε.  
 
ΑΟΘΟΝ 17. ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ   
Ζ παξάδνζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ζα γίλεη  εθάπαμ ζηνπο ρώξνπο 
ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5, 15 123 Καξνύζη ζην Γξαθείν ηνπ 
Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ, όπσο  νξίδεηαη από ηελ πεξηγξαθή ηεο 
πξνκήζεηαο (Κέξνο Β΄ ηεο παξνύζαο).   
Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή  
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ  θαη  ζα 
εθδίδεη  ζρεηηθά πξσηφθνιια  παξαιαβήο. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ 
πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη 
πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. 
 
Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη  χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 
παξάδνζεο  κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Κεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ 
αληηθεηκεληθψο  αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ ζπκβαηηθνχ  έξγνπ. Πηηο 
πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη  
θπξψζεηο.   
 
 ΑΟΘΟΝ 18. ΘΖΟΜΖ  ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΥΡΝ  
 1. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ  νπνίν  έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα 
ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κε απφθαζε  ηεο δηεχζπλζεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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2.   Κε ηε ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο  θεξχζζεηαη  ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ 
παξέδσζε  ή αληηθαηέζηεζε ηα πιηθά  κέζα ζην ζπκβαηηθφ  ρξφλν . 
3. Ν πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ δελ 
παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ ή  φηαλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη αλσηέξαο βίαο.  
4. Κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε   κπνξεί λα 
ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα  παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ κέρξη ηελ 
πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ  γίλεηαη εηο 
βάξνο ηνπ πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε  απνξξηθζέλησλ πιηθψλ γίλεηαη 
δεθηή.  
5. Πηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο   απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε 
ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη  κε απφθαζε  ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ππνρξεσηηθά 
θαιεί ηνλ  ελδηαθεξφκελν πξνο  παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη 
παξαθάησ θπξψζεηο:  α) Θαηάπησζε νιηθή ή κεξηθή  ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο , 
ή θαιήο εθηέιεζεο  ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.    
β)  Αλάζεζε ηεο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή  ζηνλ επφκελν   
πξνζθέξνληα  πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ.  Θάζε άκεζε ή έκκεζε 
πξνθαινχκελε δεκία ηνπ Γεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, 
θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. Πηελ πεξίπησζε απηή ν 
ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ  αξκνδίνπ νξγάλνπ  θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη 
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.   
γ)  Θαηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο 
πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο, κέρξη ηελ κέρξη ηελ 
πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ  γίλεηαη εηο  
βάξνο ηνπ  αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ρξήζε ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.  
δ) Πε πεξίπησζε πνπ  ε αλάζεζε πξνκήζεηαο γίλεη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ 
ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε ,θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη 
απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ  ζρεηηθψλ  φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία 
ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ.  
       
ΑΟΘΟΝ 19.   ΠΚΒΑΠΖ 
Κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 
κέξε ε  Πχκβαζε. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο  
πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή.  
Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα 
εμήο:  
Α.   Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  
Β.   Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε  
Γ.   Ρα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα  
Γ.   Ρελ ηηκή  
Δ.   Ρνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ  
ΠΡ. Ρηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο  
Ε.   Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο  
Ζ.   Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο  
Θ.   Ρνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ  
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Η.    Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο  
ΗΑ. Ρνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 
αλαπξνζαξκνγήο  
Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 
ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο 
εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  
Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην 
θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.   
  
ΑΟΘΟΝ 20. ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ  
Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο 
απηήο ή ηηο εμ’ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Θαη’ εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, 
ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ 
θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα 
ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.  
  
ΑΟΘΟΝ 21. ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ  
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, 
πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 
έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 
αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ 
απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.   
Ν αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα 
έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ν αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά 
αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα 
ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ απηνχο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ν αλάδνρνο, ζε θάζε 
πεξίπησζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηελ 
ηερλνγλσζία (know-how) πνπ ζα απνθηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, 
ζε παξφκνηα έξγα πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ νηνπδήπνηε ηξίηνπ.  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή εκπνδίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο ιφγσ απνδεδεηγκέλεο χπαξμεο 
δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ έπ’ απηψλ, παξέρνληαο πξντφληα ίδηαο θχζεο, 
απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  
  
ΑΟΘΟΝ 22. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ  
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε 
δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή 
δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ.  
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην 
πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.   
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ.   
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ΑΟΘΟΝ 23. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ  
Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ν αλάδνρνο 
δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο 
αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, 
έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε, 
ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε 
απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ 
αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα 
απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  
Ν αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε 
πξνκήζεηα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νχηε λα 
ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.  
 
 ΑΟΘΟΝ 24.  ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε 
πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Ωο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ αλάδνρν φζα 
επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
ειέγρνπ ηνπ ηδίνπ.  
Ν αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ 
ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα 
γλσζηνπνηήζεη θαη λα επηθαιεζζεί πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπο ζρεηηθνχο 
ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν 
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.  
 
ΑΟΘΟΝ 25. ΘΟΥΠΔΗΠ - ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – 
ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ ζηελ 
πεξίπησζε, ζηελ νπνία ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 
αλσηέξαο βίαο, ηελ παξάδνζε παξαδνηένπ, πέξαλ ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ 
ζα αλαθέξνληαη θαη ζα γίλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ζηε ζχκβαζε.  
Ρα πξφζηηκα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ (Ξ.Γ. 118/07). Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη 
ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε 
απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο.  
Πε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπ αλαδφρνπ ή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ 
πξνκεζεπηή έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην.  
Νη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν αλάδνρνο 
απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο.  
Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο νη εγγπεηηθέο 
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επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε 
δεκίαο απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. Γηα ηε δηαδηθαζία 
θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 34 ηνπ ΞΓ 118/07.  
  
ΑΟΘΟΝ 26.  ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ  
Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε 
ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, 
ε αλαζέηνπζα αξρή θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή 
επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ 
εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.  
 
ΓΔΛΗΘΑ  
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ 
δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
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ΜΕΡΟ Β. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΕΡΓΟΤ 
 
 
Β.1  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ  
 
Αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα 145 (εθαηφλ 
ζαξάληα πέληε) ηεκαρίσλ Φνξεηψλ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ ζην πιαίζην 
εθηέιεζεο  ηνπ πνέξγνπ 2, ηεο Ξξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ 
Λενπιαζηψλ» ηνπ ΔΞ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΠΞΑ 2007-2013. 
 
 
Β.2  ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΥΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 
 
Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πεξηγξαθήο ησλ 
απαηηνχκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα.  
 
 

Πίνακας 1: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΤΠΟ 
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(Optical Drive) 

DVD/CD Multi Burner 

Τεχνολογία/Ανάλυςθ οκόνθσ 1366Χ768 LED 

Μζγεκοσ οκόνθσ 15.6" 

Καταςκευαςτισ και μοντζλο-Επεξεργαςτισ Intel Core i3-2330M Processor 

Αρικμόσ πυρινων ανά επεξεργαςτι 2   

Ταχφτθτα επεξεργαςτι 2.20GHz   

Αρικμόσ ειςόδων USB (2.0) 3   

Peripheral connections VGA, HDMI, Ethernet, Multicard Reader  

Κάρτα δικτφου Gigabit Ethernet   

Περιγραφι μνιμθσ RAM 4GB DDR3 1333MHz   

Περιγραφι κάρτασ γραφικϊν Intel HD Graphics 3000 

Περιγραφι κάρτασ ιχου και μεγαφϊνων High Definition (HD) Audio, Conexant 
20671 codec   

Αςφρματεσ ςυνδζςεισ (bluetooth, Wi-Fi) Bluetooth , WLAN 802.11 b/g   

Διάρκεια ηωισ μπαταρίασ >= 3 ϊρεσ   

Λειτουργικό ςφςτθμα και οδθγοί - Λογιςμικό Windows 7  

Optical Mouse   

Εγγφθςθ  Ελάχιςτθ περίοδοσ: 2 χρόνια 
επί τόπου αντικατάςταςθ ελαττωματικοφ 
υπολογιςτι εντόσ 24 ωρϊν με υπολογιςτι 
αντίςτοιχων προδιαγραφϊν μζχρι τθν 
επιδιόρκωςθ και επιςτροφι του 
επιδιορκωμζνου  υπολογιςτι χωρίσ 
χρζωςθ. Χρζωςθ μόνο ςτα ζξοδα 
παραλαβισ και παράδοςθσ.  

Laptop Case/τςάντα μεταφοράσ   

 
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη 



Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν   Σελίδα 28 από 32 

 

ηφζν ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά φζν θαη ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο λα 
δεζκεπζνχλ ζα παξέρνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 

1. Ξαξάδνζε ησλ Ζ/ ζην Γξαθείν ηνπ ΔΑΛ ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

2. Ρερληθή ππνζηήξημε γηα δχν έηε επί ηφπνπ αληηθαηάζηαζε 
ειαηησκαηηθνχ ππνινγηζηή εληφο 24 σξψλ κε ππνινγηζηή αληίζηνηρσλ 
πξνδηαγξαθψλ κέρξη ηελ επηδηφξζσζε θαη επηζηξνθή ηνπ επηδηνξζσκέλνπ 
ππνινγηζηή ρσξίο ρξέσζε (ρξέσζε κφλν ζηα έμνδα παξαιαβήο θαη 
παξάδνζεο). 

 

Β.3  ΡΟΝΞΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ – ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  
Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παξαπάλσ εηδψλ ζα γίλεη ζε ΠΑΟΑΛΡΑ 
(40)  ΖΚΔΟΔΠ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε) – ζε ΔΗΘΝΠΗ (20) ΖΚΔΟΔΠ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα παξαδψζεη ηα πξψηα εβδνκήληα (70) 
ηεκάρηα θαη ζε 40 ΖΚΔΟΔΠ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο γηα ηα 
ππφινηπα εβδνκήληα πέληε (75).  
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ΜΕΡΟ Γ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  I: ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ 
ΦΝΟΖΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 

 

 
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ 
ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

ΞΝΤΖΦΗΝ 
ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

145 Φορθτοί υπολογιςτζσ με 
τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ: 

ΛΑΗ   

320GB ΛΑΗ   

DVD/CD Multi Burner ΛΑΗ   

1366Χ768 LED ΛΑΗ   

15.6" ΛΑΗ   

Intel Core i3-2330M Processor ΛΑΗ   

2 πυρινεσ ανά επεξεργαςτι ΛΑΗ   

2.20GHz   ΛΑΗ   

3 USB (2.0)  ΛΑΗ   

VGA, HDMI, Ethernet, 
Multicard Reader  

ΛΑΗ   

Gigabit Ethernet   ΛΑΗ   

4GB DDR3 1333MHz   ΛΑΗ   

Intel HD Graphics 3000 ΛΑΗ   

High Definition (HD) Audio, 
Conexant 20671 codec   

ΛΑΗ   

Bluetooth , WLAN 802.11 b/g   ΛΑΗ   

>= 3 ϊρεσ   ΛΑΗ   

Windows 7  ΛΑΗ   

Optical Mousse   ΛΑΗ   

Ελάχιςτθ περίοδοσ εγγφθςθσ: 
2 χρόνια επί τόπου 
αντικατάςταςθ 
ελαττωματικοφ υπολογιςτι 
εντόσ 24 ωρϊν με υπολογιςτι 
αντίςτοιχων προδιαγραφϊν 
μζχρι τθν επιδιόρκωςθ και 
επιςτροφι του 
επιδιορκωμζνου  υπολογιςτι 
χωρίσ χρζωςθ. Χρζωςθ μόνο 
ςτα ζξοδα παραλαβισ και 
παράδοςθσ.  

 
 
 

ΛΑΗ 

  

Laptop case / τςάντα 
μεταφοράσ 

ΛΑΗ   
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  II: ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΠΔΥΛ 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

  
Ονομαζία Τράπεζας:______________________________________________________ 
Καηάζηεκα:______________________________________________ 

(Δ/νζη οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ημερομηνία Έκδοζης: _____________________________________   
Πξνο ην: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΖΜΑΣΧΝ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Αγξάθωλ 3-5, Μαξνύζη 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ………….. ΔΤΡΧ. 

Με ηελ παξνύζα εγγπόκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο 

θαη δηδήζεωο, ππέξ  

{Σε πεπίπτωση μεμονωμένηρ εταιπίαρ: ηεο Δηαηξίαο …….. νδόο ……. αξηζκόο … ΣΚ ………..,} 

{ή σε πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ: ηωλ Δηαηξηώλ  

α)…….….... νδόο............................. αξηζκόο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδόο............................. αξηζκόο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδόο............................. αξηζκόο.................ΣΚ……………… 

κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν 

ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ επξώ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνύκελν δηαγωληζκό 

ηεο….………….γηα εθηέιεζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ «…………….» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα ηνπ 

έξγνπ πνπ αθνξά ζηελ ππεξ- πεξηθέξεηα……………….. ζπλνιηθήο αμίαο..................................., ζύκθωλα 

κε ηε κε αξηζκό................... Γηαθήξπμή ζαο.  

Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη θαζ’ όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλωηέξω 

δηαγωληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο 

{Σε πεπίπτωση μεμονωμένηρ εταιπίαρ: ηεο ελ ιόγω Δηαηξίαο.} 

{ή σε πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ: ηωλ Δηαηξηώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα 

από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο 

Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο. } 

Σν αλωηέξω πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενύκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην 

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

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείωζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιύηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο). 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο, ύζηεξα έγγξαθε δήιωζή ζαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 



                     31 

 

31 
 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

Ονομαζία Τράπεζας:______________________________________________________ 
Καηάζηεκα:______________________________________________ 

(Δ/νζη οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ημερομηνία Έκδοζης: _____________________________________   
Πξνο ην: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΖΜΑΣΧΝ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Αγξάθωλ 3-5, Μαξνύζη 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ,  ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ………….. 

ΔΤΡΧ. 

Με ηελ παξνύζα εγγπόκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο 

θαη δηδήζεωο, ππέξ  

{Σε πεπίπτωση μεμονωμένηρ εταιπίαρ : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδόο …………. Αξηζκόο ……. Σ.Κ. 

………}  

{ή σε πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ : ηωλ Δηαηξηώλ  

α) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. …………..  

γ) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. …………..  

…… 

κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν 

ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο},  

θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ επξώ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο κε αξηζκό................... 

πνπ αθνξά ζην δηαγωληζκό ηεο …………. κε αληηθείκελν «…………….» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα 

ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ζηελ ππεξ- πεξηθέξεηα……………….. ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζύκθωλα κε ηε 

κε αξηζκό................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλωηέξω πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενύκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην 

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

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήιωζή ζαο όηη 

κπνξνύκε λα ζεωξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέωζε. 

ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  ΗII: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΑΜΗΑ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ 

[€] 
ΦΞΑ 

23% 

[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ 

ΚΔ ΦΞΑ [€] 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 
ΠΛΝΙΝ 

1 
Φνξεηνί Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

κε ηα παξαθάηω ραξαθηεξηζηηθά 
145     

Περιγραυή Απαιτήσεις 

Τφποσ υπολογιςτι Φορθτόσ υπολογιςτισ 

Μζγεκοσ ςκλθροφ δίςκου 320GB 

Περιγραφι εςωτερικοφ ψθφιακοφ οδθγοφ 
(Optical Drive) 

DVD/CD Multi Burner 

Τεχνολογία/Ανάλυςθ οκόνθσ 1366Χ768 LED 

Μζγεκοσ οκόνθσ 15.6" 

Καταςκευαςτισ και μοντζλο-Επεξεργαςτισ Intel Core i3-2330M Processor 

Αρικμόσ πυρινων ανά επεξεργαςτι 2   

Ταχφτθτα επεξεργαςτι 2.20GHz   

Αρικμόσ ειςόδων USB (2.0) 3   

Peripheral connections VGA, HDMI, Ethernet, Multicard Reader  

Κάρτα δικτφου Gigabit Ethernet   

Περιγραφι μνιμθσ RAM 4GB DDR3 1333MHz   

Περιγραφι κάρτασ γραφικϊν Intel HD Graphics 3000 

Περιγραφι κάρτασ ιχου και μεγαφϊνων High Definition (HD) Audio, Conexant 20671 codec   

Αςφρματεσ ςυνδζςεισ (bluetooth, Wi-Fi) Bluetooth , WLAN 802.11 b/g   

Διάρκεια ηωισ μπαταρίασ >= 3 ϊρεσ   

Λειτουργικό ςφςτθμα και οδθγοί - 
Λογιςμικό 

Windows 7  

Optical Mouse   

Εγγφθςθ  Ελάχιςτθ περίοδοσ: 2 χρόνια 
επί τόπου αντικατάςταςθ ελαττωματικοφ 
υπολογιςτι εντόσ 24 ωρϊν με υπολογιςτι 
αντίςτοιχων προδιαγραφϊν μζχρι τθν επιδιόρκωςθ 
και επιςτροφι του επιδιορκωμζνου  υπολογιςτι 
χωρίσ χρζωςθ. Χρζωςθ μόνο ςτα ζξοδα παραλαβισ 
και παράδοςθσ.  

Laptop Case/τςάντα μεταφοράσ   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ε € (Αριθμητικώς)    

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ε € (Ολογράφως)    

 
Πηνηρεία πνςεθίνπ  
(Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, Ρειέθσλα, Fax, e-mail, ΑΦΚ/ΓΝ θ.ιπ.) 
 
Ζκεξνκελία: 
 
πνγξαθή Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ / Πθξαγίδα 


