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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

             ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
       
         Αθήνα,      25/06/2018

         Αριθ. Πρωτ. : 68260 - 25/06/2018

Ταχ. Δ/νση       

Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
1.1.1.1 Fax
Email

: Νίκης 5 – 7 
  Πλ. Συντάγματος
: 10180
: Ευθ. Θεοφανοπούλου
: 210 333 2300
: 210 333 2349
: promithies@mnec.gr

  

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σε ΤΜΗΜΑΤΑ για την προμήθεια αναλωσίμων για 
εκτυπωτές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας και για φωτοαντιγραφικές μηχανές για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη : 

1.  Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

α.  Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 β. Του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/23.7.2013) «Παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.»

δ.  Toυ άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α/27.10.2011) «Συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.»

ε. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

στ.Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

ζ.Toυ Π.Δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. 37/A/28.02.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού 
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και Υφυπουργών».

η. Του Π.Δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία...Οικονομίας, 

Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

θ .  Του  Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

ι. Του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α/23.3.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία»

ια. Του Π.Δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης.»

ιβ. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) «Κώδικας νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τη με αρ. 57654/23.05.2017 (Φ.Ε.Κ.1781/Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης»

3. Τη με αρ. 81296/31.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 562/Υ.Ο.Δ.Δ./04.08.2015) απόφαση διορισμού Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

4. Τη με αρ. 55565/28.05.2015 (Φ.Ε.Κ. 992/Β/28.05.2015) απόφαση Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή 

Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα καθώς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 

Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων»

5. Τη  με αρ. πρωτ. 124506/14-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΥΗΓ) απόφαση Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Συγκρότηση ετήσιου τριμελούς γνωμοδοτικού 

οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ.πρωτ. 17758/13-02-2018 

απόφαση.(ΑΔΑ:ΩΛΞΑ465ΧΙ8-Ζ6Δ)

6. Τη με αρ. πρωτ. 124551/14.11.2017 (ΑΔΑ:7Δ17465ΧΙ8-ΓΑΑ) απόφαση Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Συγκρότηση ετήσιας τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης και 

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

7. Τη με αρ.πρωτ. 2666/10-01-2018 (ΑΔΑ:6ΨΛΛ465ΧΙ8-ΖΦΗ, ΑΔΑΜ:18REQ002551679) 

απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 11.920,00€ στον ΚΑΕ 1111 του Φ. 35/140 που 

καταχωρήθηκε με α/α 4702 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της αρμόδιας 

οικονομικής υπηρεσίας.
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8. Τη με αρ.πρωτ. 2664/10-01-2018 (ΑΔΑ:6ΤΤΦ465ΧΙ8-8Φ4, ΑΔΑΜ:18REQ002551752) 

απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 40.380,00€ στον ΚΑΕ 1111 του Φ. 35/170 που 

καταχωρήθηκε με α/α 4703 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της αρμόδιας 

οικονομικής υπηρεσίας.

9. Τη με αρ.πρωτ. 2672/10-01-2018 (ΑΔΑ:6Τ1Ξ465ΧΙ8-37Ζ, ΑΔΑΜ:18REQ002551812) 

απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 7.700,00€ στον ΚΑΕ 1111 του Φ. 35/110 που 

καταχωρήθηκε με α/α 4701 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της αρμόδιας 

οικονομικής υπηρεσίας.

10. Τη με αρ.πρωτ. 65681/19-06-2018 (ΑΔΑ:6Γ98465ΧΙ8-ΟΜΓ, ΑΔΑΜ:18REQ003283712) 

απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 7.500,00€ στον ΚΑΕ 5355 του Φ. 35/140 που 

καταχωρήθηκε με α/α 57475 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της αρμόδιας 

οικονομικής υπηρεσίας

11. Τη με αρ. πρωτ.11029/30-01-2018 (ΑΔΑ:Ψ46Ε465ΧΙ8-187 ΑΔΑΜ:18AWRD002633669)  

απόφαση για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων για το ΤΜΗΜΑ 2 του συνοπτικού διαγωνισμού 

με αρ. πρωτ. 117903/30-10-2017 (ΑΔΑ:7ΜΑΧ465ΧΙ8-ΔΩΒ, ΑΔΑΜ:17PROC002159997).

12. Τη με αρ. πρωτ.61917/11-06-2018 (ΑΔΑ:72ΝΟ465ΧΙ8-2ΞΨ )  απόφαση  για τη ματαίωση των 

αποτελεσμάτων για το ΤΜΗΜΑ 4 του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 117903/30-10-

2017 (ΑΔΑ:7ΜΑΧ465ΧΙ8-ΔΩΒ, ΑΔΑΜ:17PROC002159997)

13. Το με αρ.πρωτ. ΔΠΥΔΥ293/03-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών Υποδομών & 

Διαχείρισης Υλικού με επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων για 

εκτυπωτές, φαξ και φωτοαντιγραφικές μηχανές.

14. Το με αρ.πρωτ. 52984/17-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Σημάτων σχετικά με την προμήθεια 

αυθεντικών μελανιών.

15. Το με αρ.πρωτ.1297/05-06-2018 έγγραφο του ΕΟΑΝ σχετικά με τα αναλώσιμα εκτυπωτών.

16. Το με αρ.πρωτ. 64675/15-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών 

Προδιαγραφών με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για αναλώσιμα 

εκτυπωτών.

17. Το γεγονός ότι η προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φαξ και φωτοαντιγραφικές μηχανές 

κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη  λειτουργία  των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης.

18. Το γεγονός ότι η προμήθεια γνησίων αναλωσίμων για εκτυπωτές, φαξ και φωτοαντιγραφικές 

μηχανές κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη  λειτουργία  της Δ/νσης Σημάτων του 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, επειδή οι εκτυπώσεις ικανοποιούν αιτήματα πολιτών και 

δικηγόρων έναντι παραβόλου, αφορούν σε εμπορικά σήματα τα οποία αποστέλλονται σε 
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διεθνείς Οργανισμούς (EUIPO, WIPO κλπ) που θα πρέπει να απεικονίζουν τα πραγματικά 

χρώματά τους και απαιτούν την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση εργασιών με βάση τους 

σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις διεθνείς συμβάσεις..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σε ΤΜΗΜΑΤΑ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 

αναλωσίμων για εκτυπωτές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικές μηχανές για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με κριτήριο κατακύρωσης  την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στους όρους της συνημμένης Διακήρυξης και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι οχτώ χιλιάδων  τετρακοσίων είκοσι επτά 

ευρώ και σαράντα τριών λεπτών  (28.427,43€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια 

πενήντα ευρώ (35.250,00€) με Φ.Π.Α. και κρατήσεις και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 

των Ειδικών Φορέων 35/170, 35/140,35/110 και του ΚΑΕ 5355 του Ειδικού Φορέα 35/140 του 

Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για το έτος 2018.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  06-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα 

( 305A   3ος όροφος) , Νίκης 5-7, Αθήνα,  ενώπιον του  τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τη 

διενέργεια διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές, το 

αργότερο μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι 06-07-2018, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. , στο Γενικό Πρωτόκολλο (2ος όροφος, γραφείο 219 ) επί της οδού 

Νίκης 5-7, Αθήνα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr , στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα 

https://diavgeia.gov.gr.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών 

& Διαχείρισης Υλικού )
 Μέλη του Γνωμοδοτικού Οργάνου

κ. Ταταρίδη Δημήτριο
κα Ανδριανάκη Φρύνη

            κα Βερίου Άννα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    

κ.α.α.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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Διακήρυξη   συνοπτικού διαγωνισμού σε ΤΜΗΜΑΤΑ 
για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, 

συσκευές τηλεομοιοτυπίας και για 
φωτοαντιγραφικές μηχανές για τις

ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας 
& Ανάπτυξης
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016,όπως ισχύει (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία  :   06 /07  /2018 
Ημέρα           :  Παρασκευή
Ώρα              :  10.00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ)

Ημερομηνία  :     06 /07 /2018 
Ημέρα            :  Παρασκευή
Ώρα               :  10.30 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Νίκης 5-7, 2ος όροφος, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 10180 
Αθήνα,   

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

30125110-5:Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας

30125120-8: Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές

30192110-5:Μελάνια

KAE 

1111, η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ.έτους 2018 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης των Ειδικών 
Φορέων 35-140 , 35-170, 35-110
5355, η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ.έτους του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του Ειδικού Φορέα 35-
140

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
35.250,00 €   (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 
κρατήσεων ) 

28.427,43 €   (χωρίς ΦΠΑ 24%)   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται 
 σε κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, 

σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016,
 σε κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016.

 Σε κράτηση ποσοστού 4% για φόρο  εισοδήματος , 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Νίκης 5-7,  Πλατεία Συντάγματος 
Πόλη ΑΘΗΝΑ 
Ταχυδρομικός Κώδικας  10180
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.mnec.gr  
E-MAIL promithies@mnec.gr

ΦΑΞ 210-3332349

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Θεοφανοπούλου Ε.   210-3332785
Μαλακατέ Ε.             210-3332399

1.3 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει  με τη  διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) όπως ισχύει και σύμφωνα 

τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας & 

Ανάπτυξης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση , ανέρχεται έως 

του συνολικού ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ 

(35.250,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των νομίμων κρατήσεων, και 

αναλύεται ως ακολούθως:

Το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ  με Φ.ΠΑ. & κρατήσεις 

(2.760,00€) θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 Φ35/140 οικ. έτους 2018 

απόφαση έγκρισης 2666/10-01-2018  με α/α 4702 (ΑΔΑ:6ΨΛΛ465ΧΙ8-ΖΦΗ) 

Το ποσό των δύο χιλιάδων πενήντα ευρώ με Φ.ΠΑ. & κρατήσεις (2.050,00€) θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 Φ35/110 οικ. έτος 2018 απόφαση έγκρισης 

2672/10-01-2018  με α/α 4701 (ΑΔΑ: 6ΤΤΦ465ΧΙ8-8Φ4) 

http://www.hsppa.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ με Φ.ΠΑ. & κρατήσεις 

(22.940,00€) θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 Φ35/170 οικ. έτος 2018 

απόφαση έγκρισης 2664/10-01-2018 με α/α 4703 (ΑΔΑ: 6Τ1Ξ465ΧΙ8-37Ζ)  

Το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ με Φ.Π.Α. & κρατήσεις 

(7.500,00€) θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5355 Φ35/140 οικ. έτος 2018 

απόφαση έγκρισης 65681/19-06-2018 με α/α 57475 (ΑΔΑ:6Γ98465ΧΙ8-ΟΜΓ)

1.4 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλωσίμων  για εκτυπωτές 

λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικές μηχανές του Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:  CPV  30125110-5, CPV 30125120-8, CPV 

30192110-5

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού  αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στον ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της 

πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία (3)  τμήματα:

 ΤΜΗΜΑ  2 : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LEXMARK », εκτιμώμενης αξίας   

14.500,00 € με Φ.Π.Α. και κρατήσεις.

 TMHMA 4: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΞ», 

εκτιμώμενης αξίας 13.250,00€ με Φ.Π.Α. και κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ 5: «ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 7.500,00€ με Φ.Π.Α. και κρατήσεις.

Στην εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβάνονται Φ.Π.Α. 24 %, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση του υλικού  στις αποθήκες του Υπουργείου. 

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και για τα τρία ΤΜΗΜΑΤΑ . Η προμήθεια 

για κάθε ΤΜΗΜΑ θεωρείται ενιαία και κάθε προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει 

να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων ειδών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
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1.5 Δημοσιότητα
 
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

σύμφωνα με το Ν.3861/2010 και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης : www.mnec.gr. 

1.6 Οριζόντια ρήτρα 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να  τηρήσει τις  

υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. του Ν.4412/2016.

Ειδικά κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2939/2001,  ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 

παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 

παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. 

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 

δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας 

της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού 

ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. 

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου έχει τις συνέπειες 

της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

2.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι  η παρούσα Διακήρυξη με τα 

Παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ)

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

2.2 Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-

mail:promithies@mnec.gr το αργότερο οχτώ (8) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται στο δικτυακό τόπο του 

Υπουργείου  το αργότερο τέσσερις (4)  ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 

λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 

πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 

για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσμιών.

3 Δικαίωμα, Προϋποθέσεις  Συμμετοχής 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
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3.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 

αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ).

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) είναι οι εξής:

1. Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73, ήτοι:

Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016, ήτοι:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της

 απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της 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), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος,όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008(Α΄166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
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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 (Α΄ 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 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 της προηγούμενης παραγράφου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

 γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 73 ήτοι:

α. Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας  τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται  ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 β. Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : 

 τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, 

ή

 δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
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Οι ανωτέρω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

3. Για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού της παρ.4 περ.α του 

άρθρου 73, ήτοι:

Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 όπως ισχύει,  ήτοι κατά 

την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του νόμου.

Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

73,κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή 

αποκλείει 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.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει τον  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 της παρ. 3.

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1, 2β και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 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 
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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. 

3.3  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 3.2 της παρούσας  

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου 

του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016.

 Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ) 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως 
εξής: 

- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα.

- Για το μέρος IV (Κριτήρια επιλογής) οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν 

μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» και το 

πεδίο με αριθ. 10 της Ενότητας Γ (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)

- Το μέρος V συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο 

και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν 

απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι : 

• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,  είναι δυνατή η 

υποβολή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς  ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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• Ενώσεις οικονομικών φορέων 

 Όταν συμμετέχουν ενώσεις, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε 

φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V. 

 Υπεργολαβία   

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της 

σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά 

ΤΕΥΔ  για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω 

επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αναθέτουσα 

Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους  αντικαταστήσει. 

4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο  σύνολο των 

ποσοτήτων ανά ΤΜΗΜΑ.

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) σε συνδυασμό με τον ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει 

γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

   

5.1 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις  υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και μονογραμμένες κατά 

φύλλο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ,δε θα πρέπει να 
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φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. .Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι 

καθορογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή 

κατά τον έλεγχο της αποσφράγισης θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, 

κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της 

προσφοράς.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 

είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

5.2  Τόπος και χρόνος  διενέργειας διαγωνισμού υποβολής 
προσφορών

5.2.1.1  Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση : 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Νίκης 5-7, πλ. Συντάγματος, 2ος όροφος, Αίθουσα 

305 (Β’) ενώπιον του  τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών 

συνοπτικών διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο συγκροτήθηκε 

δυνάμει της με αρ. πρωτ.124506/14-11-2017 απόφασης (ΑΔΑ:ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΥΗΓ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 17758/13-02-2018 απόφαση 

(ΑΔΑ:ΩΛΞΑ465ΧΙ8-Ζ6Δ), στις 06-07-2018, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:30 π.μ. 

(ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).   

5.2.1.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με: 

(α)  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, 

γραφείο 219),  είτε 

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, 

περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τις 
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06-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για 

τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά 

ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα 

από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο 

πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται 

και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στo Τριμελές Γνωμοδοτικό όργανο 

προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών.    

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 

προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
Προς τον Πρόεδρο του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών 

συνοπτικών διαγωνισμών
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου ή 
του υποψηφίου αναδόχου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων 
που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για τον  Διαγωνισμό με τίτλο: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σε ΤΜΗΜΑΤΑ για την 
προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας και για φωτοαντιγραφικές 
μηχανές για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

Αριθμός Προκήρυξης :         /  -    -2018 (Α.Π. παρούσας)

Αναθέτουσα Αρχή: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(Δ/νση : Νίκης 5- 7, πλ. Συντάγματος, Τ.Κ. 10180 Αθήνα) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:      -      -2018  10:00 π.μ.

 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –

Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

και η τεχνική προσφορά με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα  δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας διακήρυξης.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

 Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 

τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
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5.3  Περιεχόμενα (υπό) Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 
Τεχνική Προσφορά» 

 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιέχει:

1) Το ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο  3.3 της παρούσας. 

2) Την Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών για τα 

αναλώσιμα εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας. 

Η Τεχνική Προδιαγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ αφορά το ΤΜΗΜΑ 2 & το ΤΜΗΜΑ 4 

του παρόντος διαγωνισμού.

Η Τεχνική Προδιαγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ αφορά το ΤΜΗΜΑ 5 του παρόντος 

διαγωνισμού.

  

5.4 Περιεχόμενα (υπό) Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την οικονομική προσφορά η οποία 

συντάσσεται όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα της 

διακήρυξης ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV): 

 

Η  τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του 

υλικού στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

 α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. 

 

5.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 

για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της,  , κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά  , εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς.

6 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

6.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Έναρξη διαδικασίας 
 Το αρμόδιο Τριμελές Γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού(06-

07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.). Προσφορές που υποβάλλονται 

εκπρόθεσμα (μετά τις 06-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.) 

απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι 

παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής   καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,   μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και  κρατούνται προκειμένου 

να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και των τεχνικών προσφορών.
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β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή  των τεχνικών 

προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση δηλ. 26-06-2018, ημέρα 

Τρίτη. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν η αποσφράγιση θα γίνει στην αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα που θα υπάρχει απαρτία των μελών της Επιτροπής σε ημέρα και ώρα που 

θα ανακοινώθεί με  πρόσκληση στους συμμετέχοντες.

 Το αρμόδιο όργανο συντάσσει πίνακα τιμών και ακολουθεί σχετική  ανακοίνωση τιμών. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και 

β΄, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω σταδίων επικυρώνονται με μια 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια στους προσφέροντες.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

ν.4412/20116.

 Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την 

ίδια ακριβώς τιμή, στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ »  των ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αναθέτουσα 

Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του Τριμελούς Γνωμοδοτικού 

Οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και 

το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 

6.2 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη.

β) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
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γ) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/2016
δ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 

της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 

αναθέτουσα αρχή σύμφωνα  το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

ε)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

6.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(Αποδεικτικά μέσα)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα 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 των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο 

ΤΕΥΔ.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο Τριμελές Γνωμοδοτικό Όργανο. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υπoβλήθηκαν 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 πέντε (5) 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 της παραγράφου 3.2 της 

παρούσας «Προϋποθέσεις συμμετοχής» 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 το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στην Αναθέτουσα 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 
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παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση 

κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

6.4 Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να προσκομίσει 

ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία της παραγράφου 6.3  της παρούσας 

είναι τα εξής: 

Α) Για τη μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73: 

Ι)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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Β) Για τη μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού της παρ.2 του άρθρου 73  : 

Ι)  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

ΙΙ)Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (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. 

ΙΙΙ) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς

Γ) Για τη μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού της παρ.4 περίπτωση α του άρθρου 

73: 

Ι) 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 άρθρο λόγοι αποκλεισμού.   

 

6.5 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει 

την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα των προκηρυσσόμενων 
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κωδικών ή μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι το 30% των προκηρυσσόμενων κωδικών  ή 

μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% των προκηρυσσόμενων κωδικών. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα ως άνω 

ποσοστά, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

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, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας:

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης , σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 της 

παρούσας σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ.1 περίπτωση β,

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 9.2 της 

παρούσας  σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ.2,

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Π.Α. του υπόχρεου παραγωγού, 

σύμφωνα με την παράγραφο Β5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της 

παρούσας  σε συνδυασμό με το άρθρο 130 του ν.4412/2016.

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 τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

7 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 

διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός 
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προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται 

η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται 

με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

8 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει  τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό 

τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη του τριμελούς 

γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

9 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Να παρέχεται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή και να 

έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της συμβατικής 

υποχρέωσης.

    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων     

   της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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9.2   Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Να  παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αναλωσίμων, το ύψους της 

οποίας καθορίζεται στα κάτωθι ποσά για κάθε ΤΜΗΜΑ της σύμβασης:

 

TMHMA 2:590, 00 €

    ΤΜΗΜΑ 4:540, 00 €

    ΤΜΗΜΑ 5:305,00€

Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή και να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο 

(2) έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την 

καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το 

χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην αποκατάσταση 

οποιαδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στην ενότητα Ζ 

των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙΙ) 

9.3   Έκδοση εγγυητικών επιστολών 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
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10 ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

10.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης , ο οποίος ορίζεται σε  πέντε (5) μήνες  από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Τα υλικά θα παραδίδονται στις αποθήκες του Υπουργείου α) επί της οδού Νίκης 5-7 

και β) επί της πλ. Κάνιγγος , εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του Τμήματος Β’ της Δ/νσης Προμηθειών Υποδομών & Διαχείρισης 

Υλικού του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 

υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του 

άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από 

τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 

άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

10.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

H παραλαβή των υλικών θα γίνει από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής του 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, τα υλικά που θα 

παραδοθούν στο κτίριο επί της οδού Νίκης 5-7 θα παραλειφθούν από την Επιτροπή 

που συγκροτήθηκε με την αρ.πρωτ. 124482/14-11-2017 (ΑΔΑ:ΨΓ6Ω465ΧΙ8-Α2Ο). 

Τα υλικά που θα παραδοθούν στο κτίριο επί της πλ. Κάνιγγος θα παραλειφθούν από 

την Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αρ.πρωτ. 124488/14-11-2017 

(ΑΔΑ:ΩΧΛ0465ΧΙ8-27Α).

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Η παραλαβή 

των υλικών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ενότητες ΣΤ1 και ΣΤ2 
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των επισυναπτόμενων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ , 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές  κοινοποιούνται υποχρεωτικά 

και στους αναδόχους.

 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

Οι Επιτροπές υποχρεούνται να συντάσσουν το πρωτόκολλο παραλαβής και να το 

παραδίδουν στη Δ/νση Προμηθειών Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού  εντός τριών 

(3) ημερών, από την ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση τους το αντίστοιχο 

τιμολόγιο 

10.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να 

είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 

συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον 

απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην 

σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της 

σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 

λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για 

την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 
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προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση των εγγυήσεων καλής λειτουργίας που 

προβλέπονται στην παράγραφο 9.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

 

11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται  στο 100% της συμβατικής αξίας μετά 

την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των υλικών. 

Η πληρωμή θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην 

οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται 

βιβλιάριο.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Οι κρατήσεις αναλυτικά είναι:

α) Κράτηση 0,06%  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει)

 β) Κράτηση 0,06%  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και  κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

γ)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
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11.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις ενότητες 

Γ,Δ,Ε,ΣΤ & Ζ των επισυναπτόμενων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων η 

παρακάτω κύρωση:

α)  Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με 

το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης 

- παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
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11.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των παραγράφων 11.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 

Κυρώσεις), 10.1 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 10.3 (Απόρριψη συμβατικών υλικών 

– αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 

προμήθειας.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LEXMARK

Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΥΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 LEXMARK
CS310 
/410BLACK 70C2HK0 9

2 LEXMARK
CS310 
/410MAGENTA 70C2HM0 9

3 LEXMARK
CS310 
/410YELLOW 70C2HC0 9

4 LEXMARK CS310/410 CYAN 70C2HY0 9

5 LEXMARK E 352 DM 352H11 5

6 LEXMARK E120 12016SE 7

7 LEXMARK MS 410/415 dn 50F2H00 60

8 LEXMARK MS810 dn 52D2H00 6

9 LEXMARK
πολυμηχανημα 
MX711 622H 35

10 LEXMARK Χ 925 BLACK
C925H2KG

5

11 LEXMARK Χ 925 CYAN
C925H2CG

5

12 LEXMARK Χ 925 MAGENTA
C925H2MG

5

13 LEXMARK Χ 925 YELLOW
C925H2YG

5

14 LEXMARK
πολυμηχανημα 
MX410 60F2000 10

15 LEXMARK LEXMARK E 342n 24016SE 7

16 LEXMARK
LEXMARK 
E360 260A11E 5

17 LEXMARK
LEX MARK  C 543 
dn

LEX MARK  C 
540A1KG 4

18 LEXMARK
LEX MARK  C 543 
dn

LEX MARK   C 
540A1CG ΜΠΛΕ 2

19 LEXMARK
LEX MARK  C 543 
dn

LEX MARK  C 
540A1YGΚΙΤΡΙΝΟ 2

20 LEXMARK
LEX MARK  C 543 
dn

LEX MARK   C 
540A1MG 
ΚΟΚΚΙΝΟ 2

21 LEXMARK
LEX MARK MS 
415 dn

LEX MARK MS 
415 dn 12

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 213
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ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΦΑΞ

Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 BROTHER HL 1240/1440 DR-400 2

2 BROTHER  DRUM HL 1240/1440 TN-460 1

3 CANON CANON 2530
Canon C-EXV33 

Black 3

4 DEVELOP INEO
DEVELOP INEO 367 
A87M0D0 TN-323 5

5 EPSON WF520 T7891 BLACK 4

6 EPSON WF520 T7892 CYAN 4

7 EPSON WF520
T7893 

MAGENTA 4

8 EPSON WF520 T7894 YELLOW 4

9
KONICA 
MINOLTA

KONICA MINOLTA BIZHUB 
C513 TN 114 1

10
KONICA 
MINOLTA

KONICA MINOLTA 
BIZHUB 215 TN 118 6

11
KONICA 
MINOLTA

KONICA MINOLTA  BIZHUB 
554Ε ΤΝ 513 5

12 LEXMARK DRUM  E 342n  12A8302 2

13 LEXMARK
DRUM   
PHOTOCONDUCTOR E360  E260X22G 2

14 LEXMARK E-120 12026XW drum 2

15 LEXMARK  DRUM Χ 925 BLACK C925X72G 5

16 LEXMARK  DRUM Χ 925 CYAN
C925X73G

5

17 LEXMARK  DRUM Χ 925 MAGENTA

C925X74G

5

18 LEXMARK  DRUM Χ 925 YELLOW

C925X75G

5

19 LEXMARK MS 810 dn S202Z drum 5

20 LEXMARK MS 415 dn
SΟFΟ200 500Ζ 

drum 10

21 PANASONIC
DRUM PANASONIC 
KXFL401/402/421  KX-FAD89 4

22 PANASONIC PANASONIC WORKIO 8016 DQ-TU10J-DP 3

23 PANASONIC PANASONIC KXFL511/611 KX-FA83X 5

24 PANASONIC SUPRG3 KX-MB2025 KX-FAD412X 1

25 PANASONIC
DRUM PANASONIC 
KXFL511/611 KX-FAD84 1

26 PANASONIC
DRUM PANASONIC 
KXFL401/402/421 KX-FAD89 3

27 PANASONIC SUPRG3 KX-MB2025 KX-FAT411X 4

28 PANASONIC KX-FL 401/402/ 421 KX-FAT88X 30

29 PANASONIC PANASONIC  KX-MB771 KX-FAT92X 2
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30 PANASONIC UF-8300EB UF-7300 10

31 REX ROTARY  SUPER G3 3320L 430352 9

32 RICOH MP 2014 AD BLACK 842135 12

33 RICOH RICOH  MP9003 RICOH  MP9002 7

34 SAMSUNG  SF 760 MLT-D101S 7

35 SAMSUNG M2070F /M2022 MLT-D111SBLK 7

36 SAMSUNG  M2675FN / M2625D MLT-D116S 3

37 SAMSUNG PRO EXPRESS M 3375 PD MLT-D204S 5

38 SAMSUNG
 DRUM PRO EXPRESS 
M337/387/R202/M3825ND MLT-R204/SEE 11

39 SAMSUNG LASERPRINTERML-1710P  SCX4216 2

40 SHARP MX-M350U AR455LT 2

41 TOSHIBA STUDIO 170F T-170F 10

42 TOSHIBA E-STUDIO 230 T-2320E 5

43 TOSHIBA E-STUDIO 353 T-4520 5

44 TOSHIBA  E-STUDIO 255/355/455 T-4530E 10

45 TOSHIBA FAX DP85F TK-18 3

46 TOSHIBA   DRUM STUDIO 170F OD-170F 1

47 XEROX XEROX WORKCENTER 5638 006R01046 2

48 XEROX XEROX WORKCENTER  7525
006R01513 

BLACK 1

49 XEROX XEROX WORKCENTER 7525 013R00662 1

50 XEROX XEROX WORKCENTER 5020 101R00432 1

51 XEROX XEROX WORKCENTER 5222 101R004345222 2

52 XEROX XEROX WORKCENTER 5222 106R01306 5

ΣΥΝΟΛΑ 254
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ΤΜΗΜΑ 5: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 HP HP LASERJET 1022N Q 2612 A 8
2 HP LASERJET PRO  400 Black CE410A 6
3 HP LASERJET PRO  400 Cyan CE411A 4
4 HP LASERJET PRO  400 Yellow CE413A 4
5 HP LASERJET PRO  400 magenta CE412A 4
6 HP LASERJET PRO 400 Black Q6000A 8
7 HP LASERJET PRO 2600N Cyan Q6001A 5
8 HP LASERJET PRO 2600N Yellow Q6002A 5
9 HP LASERJET PRO 2600N Magenta Q6003A 5
10 PANASONIC PANASONIC KX-FL511 KXFA83 3

11 PANASONIC PANASONIC KX-FL511
KXFA84 
(DRUM) 2

12 EPSON EPSON WF-5620
EPSON 
BLACK 79 3

13 EPSON EPSON WF-5620
EPSON 
YELLOW 79 2

14 EPSON EPSON WF-5620

EPSON 
MAGENTA 
79 2

15 EPSON EPSON WF-5620
EPSON 
CYAN 79 2

16
KONICA 
MINOLTA KONICA MINOLTA C 253 (BLACK) TN 213K 3

17
KONICA 
MINOLTA KONICA MINOLTA C 253 (MAGENTA) TN213M 2

18
KONICA 
MINOLTA KONICA MINOLTA C 253 (CYAN) TN213C 2

19
KONICA 
MINOLTA KONICA MINOLTA C 253 (YELLOW) TN 213Y 2

20 SAMSUNG SAMSUNG PRO EXPRESS M3825ND
MLT-
D204E 10

21 LEXMARK LEXMARK E342N 12A8302 2
ΣΥΝΟΛΑ 84
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ )

Ημερομηνία έκδοσης 9/2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α1. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια Toner, 
Drum και Ink cartridges για εκτυπωτές Laser, Inkjet και συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά προσδιοριζόμενη βάσει τιμής.

Α2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις 
απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής οι οποίες θα 
συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί και ενέχουν 
θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΝΑΙ

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Τα προσφερόμενα τελικά προϊόντα θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα 
και σε άριστη κατάσταση. ΝΑΙ

Β2. Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - 
αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων 
(original) ή ισοδύναμα (ανακατασκευασμένα).

ΝΑΙ

Β3. Τα προσφερόμενα προϊόντα να μην είναι αναγομωμένα (refilled). ΝΑΙ
Β4. Η παραγωγή και διάθεση των ισοδύναμων αναλωσίμων θα είναι 
νόμιμη και δεν θα προσβάλλει κατοχυρωμένα και σε ισχύ δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας.
Να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση 
του προμηθευτή.

ΝΑΙ

B5. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 
απαραίτητα αποδεικτικά μέσα και να τα προσκομίσουν εφόσον τους 
ζητηθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικό 
εγγραφής στο Ε.Μ.Π.Α. εφόσον απαιτείται, σύμβαση συνεργασίας με 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, εφόσον απαιτείται, 
αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων για επιβεβαίωση συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. κ.λ.π.

ΝΑΙ

Β6. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή 
ισοδύναμο. 
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική 
προσφορά.

ΝΑΙ

Β7. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 
EMAS ή ISO14001 ή ισοδύναμο.
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική 
προσφορά.

ΝΑΙ

Β8. O προμηθευτής, για το σύνολο των ανακατασκευασμένων 
αναλωσίμων, θα πρέπει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα 
στην οποία θα κατασκευαστούν, τον τόπο εγκατάστασης αυτής 
καθώς και την εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα των 
προσφερόμενων ειδών.

Να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του προμηθευτή.

ΝΑΙ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γ1. Τα ανακατασκευασμένα τόνερ θα πρέπει να ανακατασκευάζονται 
σύμφωνα με τα πρότυπα DIN33870-1 και DIN33870-2 ενώ τα 
ανακατασκευασμένα μελάνια σύμφωνα με τα πρότυπα DIN33871-1 και 
DIN33871-2. 
Να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση από 
φορέα πιστοποίησης. 
Τα προϊόντα να φέρουν σχετική ένδειξη στη συσκευασία τους.

ΝΑΙ

Γ2. Για κάθε προσφερόμενο ανακατασκευασμένο αναλώσιμο να 
προσκομισθεί αναλυτική αναφορά των σελίδων που τυπώνονται (Yield 
Test Report) σύμφωνα με τις μεθόδους ISO/IEC19752 και ISO/IEC19798 για 
μονόχρωμο και έγχρωμο τόνερ αντίστοιχα και σύμφωνα τη μέθοδο ISO/IEC 
24711  για μελάνι (inkjet).

ΝΑΙ

Γ3. Για κάθε προσφερόμενο αναλώσιμο  να δηλώνεται, στον Πίνακα 1 του 
Παραρτήματος του παρόντος, ο τύπος του αναλωσίμου (γνήσιο ή 
ανακατασκευασμένο) καθώς και ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων 
εκτύπωσης της παρ. Γ2. Για τα ισοδύναμα προσφερόμενα αναλώσιμα, ο 
αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 95% του αντίστοιχου 
αριθμού του γνήσιου (original) προϊόντος. 
Ο συμπληρωμένος Πίνακας 1 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής 
προσφοράς.

ΝΑΙ

Γ4. Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες 
μέσω του εκτυπωτή σχετικά με το ποσοστό του αναλωσίμου που 
υπολείπεται ή/και ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη.

ΝΑΙ

Γ5. Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 
δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής (σε συνδυασμό με την 
παρ. Ε1).

ΝΑΙ

Γ6. Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα φέρουν κάλυμμα κεφαλής ή ταινία 
ασφαλείας ή άλλο σύστημα που θα εξασφαλίζει το απαραβίαστο της 
συσκευασίας πριν το άνοιγμα.

ΝΑΙ

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Δ1. Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς 
(προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασμένο αναλώσιμο θα τοποθετείται 
εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας (εξωτερική συσκευασία).

ΝΑΙ

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ε1. Στην εξωτερική συσκευασία κάθε αναλωσίμου θα αναγράφονται  στην 
ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς:
α) οι τύποι των συσκευών για τους οποίους προορίζονται
β) η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα (εάν υπάρχει)
γ) η ημερομηνία λήξης
δ) ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου, σε περίπτωση 
ανακατασκευασμένου 
ε) ένδειξη περί ανακατασκευής βάσει DIN33870-1 ή DIN33870-2 ή 
DIN33871-1 ή DIN33871-2,  σε περίπτωση ανακατασκευασμένου.

(Αναφορικά με την ημ/νία λήξης - σημείο γ -  στην περίπτωση που αυτή δεν 
αναγράφεται εμφανώς επί της συσκευασίας θα πρέπει κατά την παραλαβή 
να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστή  που να υποδεικνύει τον 
τρόπο με τον οποίο αυτή συνάγεται (π.χ. από το barcode) ή να δηλώνεται 
ότι για το συγκεκριμένο προϊόν δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης. 

ΝΑΙ

ΣΤ. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΣΤ1. Μακροσκοπικός Έλεγχος:  Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε 
τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας 
ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο 
τεμάχια), τη συμμόρφωση των παραδοθέντων αναλωσίμων με τις απαιτήσεις 
των παραγράφων Β1, Β2, Β3, Γ6, Δ1, καθώς και της παραγράφου Ε1 σε 

ΝΑΙ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
συνδυασμό με τις παραγράφους Β2, Β8, Γ1 και Γ5. 
ΣΤ2. Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαίο δείγμα και σε 
ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και 
όχι λιγότερο από δύο τεμάχια), θα προβεί στη διενέργεια  πρακτικής δοκιμασίας, για 
την εξακρίβωση της ποιότητας εκτύπωσης αυτών. Συγκεκριμένα η Επιτροπή 
Παραλαβής εκτελεί εκτυπώσεις στους αντίστοιχους εκτυπωτές της Υπηρεσίας. 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση έγχρωμων εκτυπωτών που για τη λειτουργία τους 
απαιτούνται περισσότερα από ένα δοχεία διαφορετικών χρωμάτων, επιλέγονται τα 
απαιτούμενα χρώματα και δεν συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο ποσοστό 
δειγματοληψίας.  Ο αριθμός των σελίδων που θα πρέπει να εκτυπωθεί για το κάθε 
δείγμα, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού αριθμού εκτιμώμενων σελίδων 
εκτύπωσης του εκάστοτε μελανιού ή τόνερ και όχι περισσότερες από 100σελίδες. Το 
χαρτί το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας 
παρέχεται από τον προμηθευτή. Οι εκτυπώσεις θα εκτελούνται σε «κανονική 
εκτύπωση» και θα πρέπει να περιλαμβάνουν κείμενο, διάγραμμα και εικόνα. Το 
κόστος των δειγμάτων που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται 
η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

ΝΑΙ

Ζ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ζ1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αναλωσίμων τουλάχιστον δύο 
(2) ετών από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας. ΝΑΙ 

Ζ2. Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων. ΝΑΙ
Ζ3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Υπηρεσία ελαττώματα (πχ. 
ανομοιόμορφη κατανομή, μη αναγνώρισή τους από το μηχάνημα) τα οποία έχουν 
σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της ποιότητας εκτύπωσης (περιοδική ή μη), ο 
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη που 
εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων 
ημερών για την Αττική και Θεσσαλονίκη και  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών για 
την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΝΑΙ

Ζ4. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα του φορέα 
εξαιτίας της χρήσης ισοδύναμων αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από 
την κατασκευάστρια εταιρεία του εκτυπωτή  ή από εξουσιοδοτημένο φορέα 
συντήρησης των μηχανημάτων), ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη 
αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος και την αποζημίωση της χρέωσης για 
την επισκευή ή την αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο μηχάνημα 
ισοδύναμων δυνατοτήτων, σε περίπτωση μη επισκευάσιμης βλάβης.
Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες για την Αττική και Θεσσαλονίκη, 
τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα και τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα.

ΝΑΙ

Ζ5. Ο προμηθευτής, ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της 
κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει αντ’  αυτού τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενότητα Ζ της παρούσας Τ.Π., σε 
περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.

ΝΑΙ

Ζ6. Κατά την παραλαβή των αναλωσίμων γίνονται δεκτά γνήσια 
αναλώσιμα που τυχόν προσφερθούν αντί των αρχικά δηλωθέντων 
αντίστοιχων ανακατασκευασμένων, εφόσον αυτά καλύπτουν πλήρως τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για τα γνήσια αναλώσιμα και 
είναι συμβατά με τους συγκεκριμένους εκτυπωτές. Στην περίπτωση αυτή 
δε δημιουργείται καμία επιπλέον αξίωση του προμηθευτή.

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Πίνακας αριθμού εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης αναλωσίμου

1Συμπληρώνεται ο αριθμός σελίδων εκτύπωσης του γνήσιου αναλωσίμου.
2Συμπληρώνεται ο αριθμός εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης μόνο σε περίπτωση προσφοράς ισοδύναμου 
αναλωσίμου.

α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
Υ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

(γνήσιο ή 
ανακατασκευασμένο)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΣΕΛΙΔΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΓΝΗΣΙΟΥ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ1

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΣΕΛΙΔΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ )

Ημερομηνία έκδοσης 6/2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α1. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια Toner, 
Drum και Ink cartridges για εκτυπωτές Laser, Inkjet και συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά προσδιοριζόμενη βάσει τιμής.

Α2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις 
απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής οι οποίες θα 
συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί και ενέχουν θέση 
Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΝΑΙ

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Τα προσφερόμενα τελικά προϊόντα θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα και 
σε άριστη κατάσταση. ΝΑΙ

Β2. Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - 
αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων 
(ΟΕΜ-Original Equipment Manufacturer).

ΝΑΙ

Β3. Τα προσφερόμενα προϊόντα να μην είναι συμβατά ή 
ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα (refilled). ΝΑΙ

Β4. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 
απαραίτητα αποδεικτικά μέσα και να τα προσκομίσουν εφόσον τους 
ζητηθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικό 
εγγραφής στο Ε.Μ.Π.Α. εφόσον απαιτείται, σύμβαση συνεργασίας με 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, εφόσον απαιτείται, 
αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων για επιβεβαίωση συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. κ.λ.π.

ΝΑΙ

B5. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή 
ισοδύναμο. 
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική 
προσφορά.

ΝΑΙ

Β6. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 
EMAS ή ISO14001 ή ισοδύναμο.
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική 
προσφορά.

ΝΑΙ

Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γ1. Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο 
(2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής. ΝΑΙ

Γ2. Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα φέρουν κάλυμμα κεφαλής ή ταινία 
ασφαλείας ή άλλο σύστημα που θα εξασφαλίζει το απαραβίαστο της 
συσκευασίας πριν το άνοιγμα.

ΝΑΙ

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Δ1. Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς (προσυσκευασία). 
Κάθε προσυσκευασμένο αναλώσιμο θα τοποθετείται εντός χάρτινης 
σκληρής συσκευασίας (εξωτερική συσκευασία).

ΝΑΙ

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ε1. Στην εξωτερική συσκευασία κάθε αναλωσίμου θα αναγράφονται  στην 
ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς:
α) οι τύποι των συσκευών για τους οποίους προορίζονται
β) η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα (εάν υπάρχει)
γ) η ημερομηνία λήξης

(Αναφορικά με την ημ/νία λήξης - σημείο γ -  στην περίπτωση που αυτή δεν 
αναγράφεται εμφανώς επί της συσκευασίας θα πρέπει κατά την παραλαβή 
να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστή  που να υποδεικνύει τον 
τρόπο με τον οποίο αυτή συνάγεται (π.χ. από το barcode) ή να 
δηλώνεται ότι για το συγκεκριμένο προϊόν δεν προβλέπεται ημερομηνία 
λήξης. 

ΝΑΙ

ΣΤ. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΣΤ1. Μακροσκοπικός Έλεγχος:  Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε 
τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας 
ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο 
τεμάχια), τη συμμόρφωση των παραδοθέντων αναλωσίμων με τις απαιτήσεις 
των παραγράφων Β1, Β2, Β3, Γ2, Δ1, καθώς και της παραγράφου Ε1 σε 
συνδυασμό με τις παραγράφους Β2, και Γ1. 

ΝΑΙ

ΣΤ2. Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαίο δείγμα και 
σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια 
μονάδα και όχι λιγότερο από δύο τεμάχια), δύναται να προβεί στη 
διενέργεια  πρακτικής δοκιμασίας, για την εξακρίβωση της ποιότητας 
εκτύπωσης αυτών. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Παραλαβής εκτελεί 
εκτυπώσεις στους αντίστοιχους εκτυπωτές της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι 
στην περίπτωση έγχρωμων εκτυπωτών που για τη λειτουργία τους 
απαιτούνται περισσότερα από ένα δοχεία διαφορετικών χρωμάτων, 
επιλέγονται τα απαιτούμενα χρώματα και δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
προαναφερόμενο ποσοστό δειγματοληψίας. Ο αριθμός των σελίδων που θα 
πρέπει να εκτυπωθεί για το κάθε δείγμα, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
συνολικού αριθμού εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης του εκάστοτε 
μελανιού ή τόνερ και όχι περισσότερες από 100σελίδες. Το χαρτί το οποίο 
θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας παρέχεται 
από τον προμηθευτή. Οι εκτυπώσεις θα εκτελούνται σε «κανονική 
εκτύπωση» και θα πρέπει να περιλαμβάνουν κείμενο, διάγραμμα και εικόνα. 
Το κόστος των δειγμάτων που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους, ώστε σε κάθε περίπτωση 
να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

ΝΑΙ

Ζ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ζ1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αναλωσίμων τουλάχιστον 
δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας. ΝΑΙ 

Ζ2. Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών 
προϊόντων. ΝΑΙ

Ζ3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Υπηρεσία ελαττώματα (πχ. 
ανομοιόμορφη κατανομή, μη αναγνώρισή τους από το μηχάνημα) τα οποία 
έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της ποιότητας εκτύπωσης (περιοδική ή 
μη), ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη 
που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς το αργότερο εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών για την Αττική και Θεσσαλονίκη και  εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών για την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΝΑΙ

Ζ4. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα του 
φορέα εξαιτίας της χρήσης αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από 
την κατασκευάστρια εταιρεία του εκτυπωτή ή από εξουσιοδοτημένο φορέα 
συντήρησης των μηχανημάτων), ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη 
αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος και την αποζημίωση της 
χρέωσης για την επισκευή ή την αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο 
μηχάνημα ισοδύναμων δυνατοτήτων, σε περίπτωση μη επισκευάσιμης 
βλάβης.

ΝΑΙ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες για την Αττική 
και Θεσσαλονίκη, τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για την Ηπειρωτική 
Ελλάδα και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα.

Ζ5. Ο προμηθευτής, ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της 
κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα 
αναλαμβάνει αντ’  αυτού τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ενότητα Ζ της παρούσας Τ.Π., σε περίπτωση που πάψει να 
υφίσταται ως εταιρεία.

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΕΝΤΥΠΟ (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΤΜΗΜΑ 2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LEXMARK»

ΤΜΗΜΑ  2 : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LEXMARK » 
Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΝΑ 

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΝΗΣΙΟ 
Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ 
ΤΜΧ ΜΕ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ, ΣΥΜΕΠΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(ολογράφως)…………………………………………………………………….
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & Φ.Π.Α. 
 (ολογράφως)……………………………………………………………………….

Στη συνολική προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  για παράδοση του υλικού 
στις αποθήκες του Υπουργείου. 

                                                       ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                                                                                                                                                                       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
               ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΕΝΤΥΠΟ (4) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «TMHMA 4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΞ»

ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΦΑΞ

Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΝΗΣΙΟ 
Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΤΜΧ ΜΕ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ, ΣΥΜΕΠΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(ολογράφως)…………………………………………………………………….
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & Φ.Π.Α. 
 (ολογράφως)……………………………………………………………………….

Στη συνολική προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  για παράδοση του υλικού 
στις αποθήκες του Υπουργείου. 

                                                       ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                                                                                                                                                                       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
               ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΕΝΤΥΠΟ (5) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΑΞ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»»

ΤΜΗΜΑ 5: ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»»

Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΝΗΣΙΟ 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΤΜΧ ΜΕ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ, ΣΥΜΕΠΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(ολογράφως)…………………………………………………………………….
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & Φ.Π.Α. 
 (ολογράφως)……………………………………………………………………….

Στη συνολική προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  για παράδοση του υλικού 
στις αποθήκες του Υπουργείου. 

                                                       ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                                                                                                                                                                       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
               ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (ΤΕΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
Ονομασία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 7526
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος, Αθήνα, Τ.Κ. 10180
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Θεοφανοπούλου, Ε.Μαλακατέ
- Τηλέφωνα: 2103332785, 2103332399
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@mnec.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.mnec.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σε ΤΜΗΜΑΤΑ για την προμήθεια αναλωσίμων για 
εκτυπωτές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας και για φωτοαντιγραφικές μηχανές για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (CPV: 30125110-5 , CPV 30125120-
8, CPV 30192110-5 )
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ002551752
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

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 αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii;
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

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 κατάλογοiv:
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):
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[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςv;

[] 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 ΦΟΡΕΩΝvi 
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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·

3. απάτηxi·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxv 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):
[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
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):
[……][……][……][……]xviii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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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 ασφάλισηςxxi, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

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; Διευκρινήστε:
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 ;xxii

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): xxiii

[……][……][……]
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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:

[] 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: […….............]

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiv;

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

[] Ναι [] Όχι
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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
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxv το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvi, 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 δωρεάνxxvii.

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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 
τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια 
ευρώ.

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

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

vi  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.”

vii 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. 

viii 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).

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

x 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).
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xi 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.

xii 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.

xiii 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”.

xiv 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.".

xv 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 )

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix 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) 

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν. 

xxi 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). 

xxii 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 

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxv Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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