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Α΄ΜΔΡΟ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΘ  

Το Εκνικό Σφςτθμα Υποδομϊν Ροιότθτασ, ΕΣΥΡ, (ςτο εξισ: θ Ανακζτουςα Αρχι) Νομικό 
Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα εποπτευόμενοσ φορζασ του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ για τισ ανάγκεσ τθσ Αυτοτελισ Λειτουργικισ Μονάδασ 
Μετρολογίασ (ΕΙΜ),  προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό, ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΟΤ 
ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΘΝ «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΤΟ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΘΘ ΣΑΘ (UPS) KAΘΩ 
ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΘΕΘ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» 
όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο ΜΕΡΟ Βϋ. Ο προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ ανζρχεται ςε 
55.000,00 € πλζον ΦΡΑ και το κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι  
άποψθ προςφορά βάςει προςφερόμενθσ τιμισ.  

Αναλυτικά, το αντικείμενο του ζργου, οι πίνακεσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ κακϊσ και οι 
λοιπζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιγράφονται ςτο ΜΕΡΟ Βϋ «ΠΙΝΑΚΕ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ -ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ» τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ  

2.1 ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με το άρκρο 117 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ), 
λαμβάνοντασ υπόψθ και: 

 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π .δ. 318/1992 
(Α ́161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 

 Τθ με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 
3698/16-11-2016) με κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" 
(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν . 4412/2016 (Α ́ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» 

2.2 ΕΝΣΑΕΙ   

Οι Ρροςφζροντεσ δικαιοφνται να υποβάλουν ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
127 του ν. 4412/2016. Ειδικά οι ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλονται ςε προκεςμία 
που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ 
ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον 
υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και 
τθσ υποβολισ των προςφορϊν 
Για το παραδεκτό τθσ αςκιςεωσ τθσ ενςτάςεωσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ αυτισ και θ 
προςκόμιςθ καταβολισ παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το εν τοισ εκατό (1%) 
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

2.3 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ  

Θ ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισ όροισ, 
ςε όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια και εμπειρία.  
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Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ 
προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. Ρροςφορζσ που, κατά τθν κρίςθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ 
αντίκετουσ προσ τθν Διακιρυξθ ι/και αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ μθ αποδεκτζσ και 
απορρίπτονται. 
Τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ και τθσ Σφμβαςθσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τα τεχνικά φυλλάδια/εγχειρίδια 
επιτρζπεται να υποβλθκοφν ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 
μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 
γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα 
αποηθμίωςθσ.  

 

Η ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων 
τθσ διακιρυξθσ εκ μζρουσ του υποψθφίου και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με 
οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ, εφόςον 
δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ, τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016 κατά τθσ 
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και δικαιοφται να 
τθν ανακζςει ι όχι, να ακυρϊςει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο το διαγωνιςμό, να ματαιϊςει, να 
αναβάλει ι να επαναλάβει αυτόν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 106 του Ν.4412/2016. 
Οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και υποβολι 
των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παροφςα, π.χ. Φακζλων Ρροςφοράσ κλπ. 
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξίεσ ι ενϊςεισ υποψθφίων, που υποβάλλουν 
κοινι προςφορά, όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ /ζνωςθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτθν κοινοπραξία / ζνωςθ 
θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτελζςεωσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται, εφόςον το επικυμεί, να κάνει ενδεικτικοφσ ελζγχουσ 
επαλικευςθσ των ςτοιχείων που κα υποβλθκοφν από τουσ υποψθφίουσ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται να απορρίψει με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, προςφορά 
υποψθφίου όταν αποδειχκεί ότι τα περιλαμβανόμενα ςε αυτιν ςτοιχεία ι δικαιολογθτικά δεν 
είναι αλθκι. Θ απόφαςθ απόρριψθσ λαμβάνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανεξάρτθτα από το 
ςτάδιο που βρίςκεται ο διαγωνιςμόσ. 
Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ οι 
προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τθν περιγραφι του ζργου τθσ διακιρυξθσ όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 91 παράγραφοσ 1 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

Θ παροφςα διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί: 
Α) ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘ)   
Β) ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΥΡ/ΕΙΜ:  www.eim.gr   
Γ)  Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζχει αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ. 
 

http://www.eim.gr/
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ΑΡΘΡΟ 4  ΠΑΡΟΧΘ ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΩΝ  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί φςτερα από κανονικι προκεςμία τουλάχιςτον  δϊδεκα 

(12) θμερϊν (περ. γ' παρ.1 άρκρο 121 Ν.4412/2016), από τθν ανάρτθςθ τθσ Διακιρυξθσ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ ςφμφωνα με τα άρκρα 66,117,120 και 121 του Ν.4412/2016. 

Το πλιρεσ Σϊμα τθσ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf) ςτθ διαδικτυακι 

εφαρμογι του ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ (ΕΙΜ)  www.eim.gr όπου οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ κατά το άρκρο 67 του Ν.4412/2016. 

Εφόςον ηθτθκοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για τον 

διαγωνιςμό, το αργότερο 6 μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν, αυτζσ 

κα παρζχονται εγγράφωσ από τθν Αρχι, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ 
–ΒΙ.ΡΕ Σίνδου, Θεςςαλονίκθσ ΟΤ 45-  ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν  που ςυγκροτικθκε 
με τθν απόφαςθ ΔΕΣΥΡ 424-18 (ΑΔΑ: 6ΤΤΟΟΞΜΓ-Ι73). Οι προςφορζσ κα πρζπει να 
παραδοκοφν ςτο πρωτόκολλο τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΡ μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιτοι μζχρι τισ 02/09/2019 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
15:00 μ.μ. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα που ορίηει θ 
διακιρυξθ δεν κα γίνονται δεκτζσ αλλά κα επιςτρζφονται. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

6.1 ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο  κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων 
Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997, για 
τα οποία δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 6.2 και τα οποία πλθροφν τα 
κριτιρια επιλογισ του άρκρου 6.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι λόγοι αποκλειςμοφ και τα κριτιρια επιλογισ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό που 
περιγράφονται ςτα άρκρα 6.2 και 6.3, αποτυπϊνονται ςτο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (εφεξισ ΣΕΤΔ), το οποίο αποτελεί Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων προσ 
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και παρζχει 
προκαταρκτικι απόδειξθ ότι α) ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 
των άρκρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και κ του Ν. 4412/2016 και β) πλθροί τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του Ν. 
4412/2016. 
 
Το ΣΕΤΔ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016), 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ (ΜΕΡΟ Δ’), ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και διατίκεται ςτουσ 
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οικονομικοφσ φορείσ δωρεάν, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςε δφο μορφζσ 
αρχείου: 

 Αρχείο PDF,  αναρτθμζνο μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

 Αρχείο doc (ςε επεξεργάςιμθ μορφι), αναρτθμζνο επικουρικά μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν, να 
το υπογράψουν και το υποβάλουν ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ζντυπθ μορφι.  

Επιςθμαίνεται ότι κάκε υποψιφιοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό 
αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, δεν μπορεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 
μετζχει ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ.   

6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Δεν ζχουν Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό: 
Α. Οι υποψιφιοι όταν ζχει εισ βάροσ τουσ εκδοκεί αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, που 

περιζρχεται ςε γνϊςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με οποιοδιποτε τρόπο για ζναν από τουσ λόγουσ 
που προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ)1: 
 Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το Άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου Τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008 για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ. 

 Δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα. 

 Απάτθ, κατά τθν ζννοια του Άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000. 

 Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ  δραςτθριότθτεσ 
όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ ι θκικι αυτουργίασ ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ. 

 Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, κατά το Άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008. 

 Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 
προςταςία των κυμάτων τθσ , κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

                                            
1
 Η ςποσπέωζη ηος παπόνηορ εδαθίος αθοπά: α) ζηιρ πεπιπηώζειρ εηαιπειών πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ (Ε.Π.Ε.) 

Ιδιωηικών κεθαλαιοςσικών εηαιπειών (ΙΚΕ) και πποζωπικών εηαιπειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ηοςρ διασειπιζηέρ, β) 

ζηιρ πεπιπηώζειρ ανωνύμων εηαιπειών (Α.Ε.), ηον Διεςθύνονηα Σύμβοςλο, καθώρ και όλα ηα μέλη ηος 

Διοικηηικού Σςμβοςλίος γ) ηα μέλη ηος Δ.Σ. ηων ζςνεηαιπιζμών 
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 
ν.4198/2013.  
 

Οικονομικόσ φορζασ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ 
περίπτωςθσ Α  κακϊσ και των κατωτζρω περιπτϊςεων Γ & Δ μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα 
που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 
ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ θ́ του παραπτϊματοσ. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ 
αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι 
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ θ́ ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ . 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 

Β. Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά:  
o α) ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφαλίςεωσ ι  
o β) ςτθν πλθρωμι των φόρων και των τελϊν, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ όςο και του Ελλθνικοφ Δικαίου, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, όπωσ 
αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ. ( Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων θ́ 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ). 
 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ όταν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει , 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ , των δεδουλευμζνων τόκων θ́ των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 
Επίςθσ, δεν αποκλείεται ο προςφζρων , όταν ο αποκλειςμόσ , ςφμφωνα με τθν παροφςα 
περίπτωςθ, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ , ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων θ́ των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων θ́ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
 
Γ. Οικονομικόσ Φορζασ ο οποίοσ γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι 
ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) 
τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ 
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ 
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ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ.  
 
Δ. Πςοι τελοφν υπό πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ, ειδικι εκκακάριςθ, ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι, ι από το δικαςτιριο, ι διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι 
αναςτολι των επιχειρθματικϊν του δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια 
εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αφτθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  
 
Ε. Πςοι ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα, που αποδεδειγμζνα 
διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ ανακζτουςα αρχι. 

Σ. Πςοι προςφζρουν λφςεισ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
(τεχνικοφσ και οικονομικοφσ) οι οποίοι είναι όλοι ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟΙ και επί ποινι αποκλειςμοφ. Θ 
μθ ικανοποίθςθ ζςτω και ενόσ τεχνικοφ χαρακτθριςτικοφ ι μίασ από τισ περιγραφόμενεσ ςτο 
ΜΕΡΟ Βϋ  υποχρεϊςεισ κζτει τουσ υποψθφίουσ εκτόσ διαγωνιςμοφ.   

 
Τα ςχετικά ςτοιχεία των περιπτϊςεων Γ & Δ αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι 
που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ι επαγγελματικό παράπτωμα) ςτα αντίςτοιχα πεδία. 

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται 
λόγω  πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ των παραπάνω περιπτϊςεων Α, Β, Γ , Δ & Ε. 

6.3 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Τα κριτιρια επιλογισ (προχποκζςεισ ςυμμετοχισ), ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ IV 
του ΤΕΥΔ είναι τα κάτωκι: 

 

6.3.1 TEXNIKH IKANOTHTA-OIKONOMIKH ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Οι υποψιφιοι για τθν αποδοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει:  
 

 Να διακζτουν πιςτοποίθςθ Ροιότθτασ ISO 9001:2015, θ οποία κα καλφπτει με ςχετικι αναφορά 

ςτο πιςτοποιθτικό, τθν εγκατάςταςθ/τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων ςτακεροποίθςθσ 

τάςθσ (UPS) και εν γζνει ςυναφοφσ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ 
προχποκζςεισ.  

Σε περίπτωςθ που ο Ενδιαφερόμενοσ Οικονομικόσ Φορζασ είναι κοινοπραξία προςϊπων ι 

ζνωςθ εταιρειϊν, οι ανωτζρω προχποκζςεισ αρκεί να πλθροφνται ακροιςτικά 



 12 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  (Άρκρο 93, ν.4412/2016) 

7.1 ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό, ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ ΦΡΑ (55.000 €). Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει 
να ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα (1) μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
δθλαδι να λιγει ςτισ  03/04/2020. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά 
τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ ςτουσ 
λοιποφσ Ρροςφζροντεσ μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ Κατακφρωςθσ. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ προςφορϊν θ εγγυθτικι επιςτολι του 
απορριφκζντοσ υποψθφίου επιςτρζφεται υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχει αςκθκεί 
ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ 
ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το 
δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 
2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα.  
Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από μετάφραςι 
τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ αποςφρει τθν προςφορά 
του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ι παρζχει ψευδι ςτοιχεία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 
άρκρα 73 ζωσ 78 του ν. 4412/2016.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του ΜΕΡΟΤ Γϋ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ 

7.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ το 
Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) του Μζρουσ Δ’ τθσ παροφςασ. 

Επιςθμαίνεται ότι : 

 Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει αυτοτελϊσ, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να 
υποβάλει ζνα ΤΕΥΔ. 

 Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί και 
να υποβλθκεί για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται 
οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ ΙV2 

 Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ δθλϊςει πωσ κα ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει το 30% τθσ ςυνολικισ τθσ 
αξίασ, τότε υποβάλλεται μαηί με το ΤΕΥΔ του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα και 
χωριςτό ΤΕΥΔ εκ μζρουσ του/των υπεργολάβου/ων 

                                            
2
 Σηα ζσεηικά πεδία ηος ΤΕΥΔ (Μέπορ ΙΙ.Α) δηλώνονηαι ηα ζηοισεία ηηρ ένωζηρ, ηος κοινού εκπποζώπος καθώρ και η 

έκηαζη και ηο είδορ ηηρ ζςμμεηοσήρ κάθε μέλοςρ (ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ καηανομήρ αμοιβήρ μεηαξύ ηοςρ) 
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 Το ΤΕΥΔ των νομικϊν προςϊπων υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο ανάλογα με τισ 
αρμοδιότθτζσ του εκ του καταςτατικοφ ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 
για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Το ωσ άνω υπογεγραμμζνο από το 
νόμιμο εκπρόςωπο ΤΕΥΔ λογίηεται ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6.2 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν 

ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Ρροςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ προςμετροφμενοι  
από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιτοι μζχρι τθν 03/03/2020.  
 
Θ ιςχφσ των προςφορϊν είναι δυνατό να παρατακεί, εφ’ όςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία 
Διενζργειασ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το παραπάνω οριηόμενο.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ-ΜΕΡΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ τθσ 
προκθρυςςόμενθσ με τθν παροφςα διακιρυξθ προμικειασ. Επίςθσ, προςφορζσ για μζροσ τθσ 
προκθρυςςόμενθσ με τθν παροφςα προμικειασ δεν γίνονται δεκτζσ .  

ΑΡΘΡΟ 10 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οι Ρροςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα πρζπει να περιζχει 

τρεισ (3) ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ: α) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 

υμμετοχισ», β) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» και γ) φάκελο με τθν ζνδειξθ 

«Οικονομικι Προςφορά». Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των 

Ρροςφορϊν, το περιεχόμενο των ανωτζρω φακζλων υποβάλλεται εισ διπλοφν (Πρωτότυπο και 

Αντίγραφο) και υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.  

Σε όλουσ τουσ φακζλουσ (κυρίωσ και ωσ άνω ξεχωριςτοφσ) τθσ προςφοράσ πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ςτοιχεία α-ε τθσ παραγρ. 1 του άρκρου 92 Ν.4412/2016 , ιτοι : 

 Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ»  

 Θ επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

  Ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ 

  Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

  Τα ςτοιχεία του Ρροςφζροντα  

Οι προςφορζσ (Τεχνικι– Οικονομικι) υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον 
οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν 
(ανυπόγραφεσ προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ). Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε 
ζντυπθ μορφι. 
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.  

Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ ςε οποιοδιποτε όρο 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ απορρίπτονται εξαιρουμζνων όμωσ των περιπτϊςεων εκείνων ςτισ 

οποίεσ οι επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ αναφζρονται ςε εντελϊσ δευτερεφοντα ςτοιχεία, οπότε θ 

Επιτροπι αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ & διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ 

δφναται, αιτιολογθμζνα να τισ αποδεχτεί.  

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα - ςβθςίματα- προςκικεσ –διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 

ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν 

διόρκωςθ ι προςκικθ. 

 Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςϋαυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι κατά 

τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. 

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό 

απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 

4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠΟΦΑΚΕΛΩΝ.  

11.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

 
Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει τα εξισ: 
α. Τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7.1 τθσ παροφςασ 
β. Το ΣΕΤΔ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7.2 τθσ 
παροφςασ 

Ειδικότερα για τθν υπεφκυνθ διλωςθ, για τθν οποία δεν είναι απαραίτθτθ θ βεβαίωςθ του 

γνθςίου τθσ υπογραφισ, κα πρζπει να προςκομίηεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 

ςυνθμμζνου Παραρτιματοσ Ε, το οποίο ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρικμ. 158/2016 (ΦΕΚ 

3698/Βϋ/16-11-2016) απόφαςθ «Ζγκριςθ “Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ “ 

(ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» και κα ςυμπλθρωκεί ΜΟΝΟ ςτα πεδία που ΔΕΝ 

φζρουν τθν εμφανι διαγράμμιςθ. 

 Ειδικά, όςον αφορά το Μζροσ IV: Κριτιρια Επιλογισ, οι οικονομικοί φορείσ κα 

ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν Ενότθτα α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ.  

Κατά τθν υποβολι του τυποποιθμζνου εντφπου υπεφκυνθσ διλωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 79Α 

του Ν.4412/2016 είναι δυνατι με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 

οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 

του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
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διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτόν.  

 Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παραπάνω άρκρου, νοείται ο 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 

φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 

ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (αρ.13 του άρκρου 107 Ν.4497/17).  

11.2 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Θ τεχνικι προςφορά πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν περιγραφι του ΜΕΡΟΤ Β: ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ τθσ 
Διακιρυξθσ και να περιζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ 
προμικειασ. Θ τεχνικι προςφορά των υποψθφίων κα πρζπει να ικανοποιεί κατϋ ελάχιςτον τισ 
ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ΜΕΡΟΤ Β’ τθσ παροφςασ.   

Οι υποψιφιοι με τθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν Φφλλο υμμόρφωςθσ με τισ 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ΜΕΡΟΤ Εϋ, απαντϊντασ, όςον αφορά ςτθν εκπλιρωςθ ι μθ των 
προδιαγραφϊν και απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ. 

υςτινεται θ Τεχνικι Ρροςφορά να ςυνταχκεί με τρόπο ϊςτε να ακολουκεί πιςτά, παράγραφο 
προσ παράγραφο τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ & απαιτιςεισ του ΜΕΟΥΣ Β’ τθσ παροφςασ και 
κατά ςυνζπεια το φφλλο ςυμμόρφωςθσ.  Επιπλζον, θ Τεχνικι Ρροςφορά κα αναφζρει ρθτά τον 
καταςκευαςτι και τον τφπο.  

Στθν Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να προςδιορίηεται θ χρονικι διάρκεια για τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, θ οποία 
δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Σονίηεται ότι ςτο πλαίςιο του ωσ άνω ζργου και με ςκοπό τθν ορκι και ομαλι λειτουργία του 
ςυνόλου του εξοπλιςμοφ (παλαιοφ και νζου) οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεςμεφονται ότι τυχόν 
βλάβεσ που κα προκλθκοφν ςτον ιδθ υπάρχοντα εξοπλιςμό από τθν παροφςα προμικεια (είτε 
ςτα πλαίςια τθσ εγκατάςταςθσ είτε ςτα πλαίςια τθσ ςυντιρθςθσ) κα αποκακίςτανται με 
δαπάνεσ και ζξοδα του προμθκευτι τθσ παροφςασ προμικειασ. Θεωρείται ότι θ ςυμμετοχι και 
μόνον ςτον παρόντα διαγωνιςμό ςυνεπάγεται αποδοχι του ςυγκεκριμζνου όρου.  

Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του υποψιφιου 
Αναδόχου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ κα 
πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτο φάκελό του υποψθφίου.  

11.2.1 ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕ   

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν 
υλοποίθςθ τμιματοσ τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ, τότε κα πρζπει να υποβάλει  ςυμπλθρωμζνο 
τον παρακάτω πίνακα κακϊσ και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ των υπεργολάβων.  

Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που προτίκεται ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Θμερομθνία 

Διλωςθσ 

Συνεργαςίασ 
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11.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να αντιςτοιχεί ςτο υπόδειγμα του ΜΕΡΟΤ Γϋ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με αυτι. Θα δοκεί τιμι ανά αυτοτελι προςφερόμενθ 
μονάδα κακϊσ και ςφνολο.   

Οι τιμζσ κα δίνονται, χωρίσ Φ.Ρ.Α., κα αναγράφεται δε το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ %, ςτο οποίο 
υπάγεται το υπό προμικεια είδοσ ι υπθρεςία.  
Θ οικονομικι προςφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Σε περίπτωςθ φπαρξθσ διαφορϊν μεταξφ των αντιτφπων τθσ οικονομικισ προςφοράσ κατιςχφουν 
τα αναγραφόμενα ςτο αντίτυπο που φζρει τθν ζνδειξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ".  
Οι τιμζσ, για το ςφνολο του Ζργου, κα πρζπει να δίνονται ςε ΕΥΩ .  
Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται και κάκε άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό να τισ επιβαρφνει.  
 

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ -ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ /ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

12.1  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ -ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ .  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν που ζχουν ζγκαιρα υποβλθκεί ι αποςταλεί και παραλθφκεί, 
γίνεται δθμόςια, από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.  
Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ.  
Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να αποςφραγίςει τον φάκελο των 
δικαιολογθτικϊν, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν ςε μια δθμοςία 
ςυνεδρίαςθ.  
Θ αποςφράγιςθ κάκε προςφοράσ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία :  
Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ που περιζχει τα δικαιολογθτικά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ κακϊσ 
και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε από τθν επιτροπι όλα τα 
δικαιολογθτικά και θ Τεχνικι προςφορά κατά φφλλο.  
Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, εάν δεν αποςφραγιςτεί με τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία, 
μονογράφεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.  
Αντί τθσ μονογραφισ που κζτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των 
προςφορϊν, μπορεί να γίνεται χριςθ μθχανικοφ μζςου (διάτρθςθ), με το οποίο κα αποτυπϊνεται 
θ θμερομθνία και θ ϊρα αποςφράγιςθσ. 
 

12.2  ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει τθν ορκότθτα και τθν 
πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί κακϊσ και των εγγυιςεων ςυμμετοχισ και 
καταγράφει τα αποτελζςματα του ελζγχου ςε Ρρακτικό τθσ. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον 
παραςτεί ανάγκθ, μπορεί να καλζςει τουσ Ρροςφζροντεσ να παράςχουν τισ ςχετικζσ διευκρινιςεισ 
για τα δικαιολογθτικά μζςα ςε επτά (7) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία που κα τουσ 
ηθτθκοφν.  
 

12.3  ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ακολουκιςει τθν παρακάτω 
περιγραφόμενθ διαδικαςία:  
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Θ Επιτροπι ελζγχει το Φφλλο υμμόρφωςθσ με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ΜΕΡΟΤ Εϋ και το 
περιεχόμενο των τεχνικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν αυτζσ ικανοποιοφν τουσ 
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και κάνει αποδεκτζσ όςεσ από τισ προςφορζσ τουσ ικανοποιοφν. Οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ αποδεκτζσ και ςυνεπϊσ είναι 
ςτο ςφνολό τουσ απαιτθτζσ. Λφςεισ που υπολείπονται των ηθτοφμενων απορρίπτονται. Γίνονται 
δεκτζσ προτάςεισ που υπερτεροφν των ηθτοφμενων ςτθν παροφςα διακιρυξθ.     
 

   12.4  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ελζγξει το περιεχόμενο 
των οικονομικϊν προςφορϊν και κα προχωριςει ςτθν κατάταξι τουσ κατά αφξουςα τιμι.  
 
Σε περίπτωςθ που δεν επιλεγεί από τθν επιτροπι θ αποςφράγιςθ του ςυνόλου των φακζλων 
προςφορϊν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, οι φάκελοι οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ 
προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το προθγοφμενο ςτάδιο, δεν αποςφραγίηονται 
προκειμζνου - όταν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. - να επιςτραφοφν  από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι ςτουσ Ρροςφζροντεσ .  
 

Ωσ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά κα κεωρθκεί εκείνθ που παρουςιάηει το μικρότερο 
προςφερόμενο κόςτοσ για το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν.    
 
Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προκφπτει κατόπιν κλιρωςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 90  του ν. 4412/2016.   
 
Μετά τθν πάροδο των νομίμων προκεςμιϊν θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ γνωςτοποιεί με ςχετικό 
ζγγραφό τθσ ςτουσ υποψθφίουσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των φακζλων 
«Οικονομικι Προςφορά». Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι προβαίνει κατά τθν κακοριςκείςα θμερομθνία 
και ϊρα ςτθν αποςφράγιςθ των φακζλων των οικονομικϊν προςφορϊν των υποψθφίων των 
οποίων οι προςφορζσ ζχουν γίνει αποδεκτζσ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν 
τεχνικι προςφορά. Οι φάκελοι «Οικονομικι Ρροςφορά» των υποψθφίων που αποκλείςκθκαν ςε 
προθγοφμενο ςτάδιο δεν αποςφραγίηονται. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΕΤΚΡΙΝIΕΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ 
τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει ι το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ και οικονομικισ τουσ 
προςφοράσ , μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε 
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να 
ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ.  
Για τισ περιπτϊςεισ διευκρινίςεων/ςυμπλθρϊςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν θ 
ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα 
που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ 
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ 
προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ 
ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, 
πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 



 18 

4250/2014 (Αϋ 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ 
δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με 
νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, δεν 
επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε 
ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και 
με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 

Για τθν περίπτωςθ διευκρινίςεων τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ αυτζσ χορθγοφνται μόνον αν 
υπάρχουν αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι 
υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ 
διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και 
δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε 
ςχζςθ με τισ λοιπζσ.   

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ -ΠΡΟΚΟΜΙΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ-ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι ειςθγείται ςχετικά προσ το Δ.. του ΕΣΥΡ,  το 
οποίο με απόφαςι του ανακθρφςςει τον («προςωρινό ανάδοχο»). Θ απόφαςθ του Δ.Σ. 
κοινοποιείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ εγγράφωσ και αφοφ παρζλκουν άπρακτεσ οι νόμιμεσ 
προκεςμίεσ θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να 
γίνει θ κατακφρωςθ να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν: 

 τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται όλων των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ 
άρκρου ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των 
άρκρων 73 & 74 του ν. 4412/2016 που περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 6.2 τθσ 
παροφςασ, 

 τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ του άρκρου 75 του ν. 
4412/2016 που περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 6.3 τθσ παροφςασ 

 τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και εκπροςϊπθςθσ που περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο άρκρο 14.2 τθσ παροφςασ 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα 
ςτθν αρμόδια Επιτροπι. 
 

14.1 ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 
α. Ριςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου του τόπου όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ ι άλλθσ 
αρμόδιασ αρχισ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, με το οποίο κα 
βεβαιϊνεται το ειδικό επάγγελμά τουσ κακϊσ και θ άςκθςι του κατά το ζτοσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ.  
 

β. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο κα προκφπτει ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 

του Ν. 4412/2016. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα 

του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, δθλαδι μζλθ του διοικθτικοφ, 
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διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι τουσ ζχοντεσ εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν και ςυγκεκριμζνα (αρ.7 άρκρου 107 

Ν.4497/17): 

1) τουσ διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ι Εταιρεία 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) ι Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 

2) τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και από όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όταν το 

νομικό πρόςωπο είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία (Α.Ε.),  

3) όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι αςτικόσ 

ςυνεταιριςμόσ  

4) το φυςικό πρόςωπο που αςκεί τθν αντίςτοιχθ δραςτθριότθτα ςτθν περίπτωςθ τθσ ατομικισ 

επιχείρθςθσ. 

 θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ 
αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ Σο απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
 

γ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

Ρροςφζρων δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

εξυγίανςθσ. Το Ριςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 

πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν 

ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ 

ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 

απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε 

φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 

περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Αν το κράτοσ – μζλοσ δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι 

το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 

και 2 και ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, το ζγγραφο ι 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ – μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 

όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ (άρκρο 80 παρ.2 Ν.4412/16) . 
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δ. Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναγράφονται οι οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθν οποία 
ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ  
ε. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ςτθν καταβολι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ  

 
ςτ. Ριςτοποιθτικό ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν 
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

 
η. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ 

 
θ. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πλθροί ςτο ςφνολό του τισ τεχνικζσ και 
λοιπζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

14.2 ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ 

1. Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε ι ΕΠΕ, υποβάλλει:  

- ΦΕΚ ςφςταςθσ.  

- Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ, ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι 

ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει) με 

το αντίςτοιχο ΦΕΚ και μετά τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ τισ 

ανακοινϊςεισ ΓΕΜΘ (εφόςον υπάρχουν νεότερεσ καταχωριςεισ)  

- ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ι απόφαςθ των εταίρων περί εκπροςϊπθςθσ 

του νομικοφ προςϊπου και μετά τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ θ 

ςχετικι ανακοίνωςθ ΓΕΜΘ (εφόςον υπάρχει)  

 - Ρρακτικό Δ.Σ (για τισ Α.Ε.) ι πρακτικό ςυνζλευςθσ των εταίρων (για τισ ΕΡΕ), ςτο οποίο 

περιζχεται: α) ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, β) εξουςιοδότθςθ αντικλιτου 

(εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό τθσ επιχείρθςθσ) για υπογραφι και υποβολι τθσ 

προςφοράσ, εφόςον θ προςφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 

επιχείρθςθσ.  

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ 

/ μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν  

- Αποδεικτικά καταχϊριςθσ μεταβολϊν και ςτοιχείων ςτο Γ.Ε.Μ.Θ, όπου προβλζπεται από τθν 

κείμενθ νομοκεςία .  

2. Εάν ο προςφζρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει:  

- Αντίγραφο τθσ ιδρυτικισ πράξθσ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλεσ τισ ζωσ τθν θμζρα υποβολισ τθσ 

προςφοράσ τροποποιιςεισ.  
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- Τα αντίςτοιχα αποδεικτικά δθμοςίευςθσ των ανωτζρω ςτο Γ.Ε.Μ.Θ.  

- Ρράξθ του αρμόδιου Διοικοφντοσ Οργάνου (διαχειριςτι) ςτθν οποία περιζχεται: α) ζγκριςθ 

ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, β) εξουςιοδότθςθ αντικλιτου (εφόςον αυτό προβλζπεται 

από το καταςτατικό τθσ επιχείρθςθσ) για υπογραφι και υποβολι τθσ Ρροςφοράσ, εφόςον θ 

προςφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ.  

3. Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε ι Ε.Ε., υποβάλλει:  

- Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ και ςε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι κωδικοποιθμζνο 

κα προςκομιςτοφν αντίγραφα όλων των προγενεςτζρων τροποποιθτικϊν.  

- Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του 

καταςτατικοφ. - Αποδεικτικά καταχϊριςθσ μεταβολϊν και ςτοιχείων ςτο Γ.Ε.Μ.Θ, όπου 

προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία.  

- Ζγγραφο του Νόμιμου Εκπροςϊπου περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςτθν οποία 

μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ αντικλιτου (εφόςον αυτό προβλζπεται από το 

καταςτατικό τθσ υποψιφιασ αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι τθσ προςφοράσ, ςε 

περίπτωςθ που θ προςφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 

επιχείρθςθσ.  

4. Εάν ο προςφζρων είναι Ζνωςθ ι Κοινοπραξία, υποβάλλει:  

- Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, 

ςυνεταιριςμόσ). 

 - Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να 

προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και ςτο 

Διαγωνιςμό.  

5. Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Πρόςωπό, υποβάλλει: 

-  Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ και τισ μεταβολζσ του από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι 

Υπθρεςία.  

 Αν το κράτοσ – μζλοσ δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι 

το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 

και 2 και ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, το ζγγραφο ι 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ – μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 

όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ (άρκρο 80 παραγρ.2 Ν.4412/16) . 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του Ν. 4412/2016.  
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Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν.1497/1984 (Α’ 188).  

Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, βάςει του άρκρου 104 του 

Ν. 4412/2016, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και κατά τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι 

προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν με τθν Υπεφκυνθ Διλωςι τουσ (ΣΕΤΔ), οι οποίεσ 

επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων μετά τθ διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

 

Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ / Διευκρινίςεισ  

1. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 

ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 

αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται 

αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ (άρκρο 103 

Ν.4412/16). 2. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, πρζπει να 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

3. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, Μζλοσ του / τθσ 

Συνεταιριςμοφ / Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ Μζλουσ του / τθσ 

Συνεταιριςμοφ / Ζνωςθσ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε, αν οι ςυμβατικοί όροι 

μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα Μζλθ του / τθσ Συνεταιριςμοφ / Ζνωςθσ, θ 

Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ με 

τουσ ίδιουσ όρουσ. Θ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα 

Μζλθ κα εξεταςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν θ 

Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα Μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ 

όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν «αντικαταςτάτθ» με προςόντα αντίςτοιχα 

του Μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. O «αντικαταςτάτθσ», 

ωςτόςο, πρζπει να εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 4. Σε περίπτωςθ που ο Ρροςφζρων αποτελεί Ζνωςθ, οι λόγοι αποκλειςμοφ ςυμμετοχισ ιςχφουν 

χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. Ρροςφορζσ Ενϊςεων των οποίων τα Μζλθ δεν διακζτουν 

τα απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 5. Επιςθμαίνεται ότι όςον αφορά τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζχουν 

εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τισ οποίεσ 

τροποποιικθκαν οι διατάξεισ του άρκρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρκρου 11 του Ν. 

2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). Ειδικότερα:  
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Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 

αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 

περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν.4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ 

δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), 

για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.  

Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων  

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν 

εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα τελευταία είναι νομίμωσ 

επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). 

Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων 

εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ 

ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ. 

Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων 

τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 

Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων 

ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 

του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 

δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

 
14.3 ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΤΨΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Για τθν κάλυψθ των κριτθρίων επιλογι τθσ παραγράφου 6.3 προςκομίηονται εντόσ του φακζλου 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τα κάτωκι ςτοιχεία: 

14.3.1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Για τθν απόδειξθ τθσ ελάχιςτθσ προχπόκεςθσ ςυμμετοχισ  ο υποψιφιοσ κα πρζπει να κατακζςει 

εντόσ του Φακζλου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ευκρινζσ αντίγραφο Ριςτοποιθτικοφ ISO 

9001:2015, ςτο πεδίο εφαρμογισ του οποίου κα αναφζρεται θ ςχετικι δραςτθριότθτα 

προμικειασ/εγκατάςταςθσ ι τοποκζτθςθσ και ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων ςτακεροποίθςθσ τάςθσ 

(UPS) και εν γζνει θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

14.4 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, ο προςφζρων ςτο οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποχρεοφται να 

υποβάλλει τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. 
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 Θ διαδικαςία ελζγχου των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ : 

 είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ παραγράφουσ 3,4 ι 5 του άρκρου 103 

του Ν. 4412/2016  

 είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα 

εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, επί αποδείξει, άλλωσ δεν παράγονται τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 

κατακυρωτικισ απόφαςθσ. 

 Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα 

αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 

προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ (άρκρο 105 Ν.4412/2016, ωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ 

αρ.27 του άρκρου 107 Ν.4497/17), προςκομίηοντασ προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ ΦΠΑ., θ οποία κα επιςτραφεί μετά τθν 

οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι. Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε 

ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 

Στθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ ο οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ  προςφορά βάςει τιμισ, δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα ανωτζρω 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ανωτζρω τότε θ προςφορά του 
απορρίπτεται. Θ  κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται ςτον διαγωνιηόμενο που προςφζρει τθν 
αμζςωσ επόμενθ ςυμφζρουςα προςφορά με τθν προχπόκεςθ ότι και αυτόσ κα προςκομίςει 
εγκαίρωσ και προςθκόντωσ τα ανωτζρω δικαιολογθτικά.  

Αν κανζνασ από τουσ διαγωνιηομζνουσ δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται.  
 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από το αρμόδιο όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο Δ.Σ. του ΕΣΥΡ/ΕΙΜ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για απόρριψθ τθσ προςφοράσ του προςωρινοφ αναδόχου, είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ κατά το άρκρο 17 τθσ παροφςασ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 
 
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του Δ.Σ. του ΕΣΥΡ/ΕΙΜ θ 
οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/2016.  
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Ειδικότερα κα εκδοκοφν 2 εκτελεςτζσ αποφάςεισ. Θ μία κα αφορά το ςτάδιο ελζγχου 
δικαιολογθτικϊν, τεχνικϊν προςφορϊν και οικονομικϊν προςφορϊν και θ 2θ κα αφορά ςτον 
ζλεγχο δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
 
Στον ανάδοχο αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ εγγράφωσ.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΘ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα:  
 
α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ  
β. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ 
των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ  
γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθν διαδικαςία των άρκρων 
29 ι 32 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ  

Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι Σφμβαςθ, θ οποία ρυκμίηει όλεσ 
τισ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ Κατακφρωςθσ.  
Θ Σφμβαςθ, που περιλαμβάνει, λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν 
υλοποίθςθ του Ζργου κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, 
καταρτίηεται με βάςθ τθν Κατακφρωςθ, τθν προςφορά και τθν Διακιρυξθ.  
Σε περίπτωςθ που πικανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ του τελικοφ κειμζνου 
τθσ Σφμβαςθσ, κα λιξει θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ ι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του κατά τον εκτιμοφμενο για τθν 
ολοκλιρωςθ του κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ απαιτοφμενο χρόνο και τθν παράταςθ, για τον ίδιο 
χρόνο, τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ ι τθν αντικατάςταςι τθσ με τθν εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ.  Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εγγράφου τθσ Σφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα 
παρακάτω ςτοιχεία:  
 
(α) Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι εταιρεία ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ προςϊπων, τα 
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει τθ Σφμβαςθ.  
(β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ ποςοφ που κα αντιςτοιχεί ςτο 5% τθσ 
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ και όλεσ οι εγγυιςεισ που αναφζρονται ςτθν Διακιρυξθ, 
εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
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διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό 
του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν 
κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα.  
  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα 2 του ΜΕΡΟΤ Γϋ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
με απόφαςθ του Δ.Σ. του ΕΣΥΡ/ΕΙΜ και καταπίπτει υπζρ αυτισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο 
διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΒΑΘ  
 

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.  
 
Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι 
τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν 
κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν  

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, 
αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτο θν Ακινα. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΓΓΤΘΕΙ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ-ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ προμικειασ και αφοφ αυτι αντικαταςτακεί με 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ ίςθ με το 2,5% τθσ αξίασ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Θ τελευταία κα παραμείνει ςε ιςχφ για όλο το διάςτθμα τθσ 
εγγφθςθσ του εξοπλιςμοφ. Μετά τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα αποδεςμευτεί ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα το άρκρο 28 τθσ παροφςασ.  
 

ΑΡΘΡΟ 19  ΧΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ - ΟΡΙΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Για τθν παράδοςθ – εγκατάςταςθ - παραμετροποίθςθ του εξοπλιςμοφ και τθν ολοκλιρωςθ των 
λοιπϊν υποχρεϊςεων τθσ προμικειασ, κακϊσ και τισ ριτρεσ από τυχόν κακυςτεριςεισ, ιςχφουν τα 
εξισ: 
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Θ παράδοςθ –εγκατάςταςθ-παραμετροποίθςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 
που κα ορίηουν οι διαγωνιηόμενοι ςτισ προςφορζσ τουσ. Το διάςτθμα αυτό δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερο των 60 θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ κζςθ ςτθν οποία κα γίνει θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ είναι το κτίριο τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ 
(ΕΙΜ) , ΒΙΡΕ Σίνδου, ΟΤ 45, ΣΚ:57022 Θεςςαλονίκθ. Θ εγκατάςταςθ γνωςτοποιείται ςτο 
ΕΤΠ/ΕΙΜ εγγράφωσ. Επίςθσ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει το ΕΣΥΡ/ΕΙΜ 
για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό, τουλάχιςτον δζκα (10) 
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, μζςα ςτθν προκεςμία που κακορίηεται πιο πάνω να παραδϊςει, 
να εγκαταςτιςει, να κζςει ςε κζςθ λειτουργίασ τον εξοπλιςμό και να κάνει ςχετικι επίδειξθ 
λειτουργίασ του - ςτθ κζςθ που κα του υποδειχκεί. Θ διαπίςτωςθ ότι ο εξοπλιςμόσ βρίςκεται ςε 
κατάςταςθ πλιρουσ και καλισ λειτουργίασ γίνεται από  Επιτροπι Παραλαβισ - που κα ςυντάξει  
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, για τθν τιρθςθ όλων των όρων των λειτουργικϊν και τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν κακϊσ και ότι ο Ανάδοχοσ εκπλιρωςε όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ. 

ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΣΑΘ ΧΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΔΟΘ-ΚΤΡΩΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΜΘ ΠΑΡΑΔΟΘ  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α)    τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 
β)  ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο Ανάδοχοσ είτε φςτερα από 
ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου.  

γ)   το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
 
Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του 
ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου. 
 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ 
βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.  
 
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι 
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του ν. 4412/2016 ιτοι:   

 
Αν ο εξοπλιςμόσ δεν παραδοκεί, εγκαταςτακεί και τεκεί ςε κζςθ λειτουργίασ εντόσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, τότε επιβάλλεται πρόςτιμο 5% για κάκε εβδομάδα κακυςτζρθςθσ. Το 
παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του υπολειπόμενου μζρουσ  των 
παραδοτζων υπθρεςιϊν (εγκατάςταςθσ - ρφκμιςθσ - παραμετροποίθςθσ – επίδειξθσ 
λειτουργίασ) ι/και του εξοπλιςμοφ εκπρόκεςμα, χωρίσ ΦΡΑ. 
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ 
ι αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν 
του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο 
προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
 
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι 
ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ 
ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 
β) Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 
υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ – ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ 

  
 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ του εξοπλιςμοφ προσ εγκατάςταςθ ι μζρουσ του, με απόφαςθ 

του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι του με άλλο εξοπλιςμό, που να είναι ςφμφωνοσ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

 
 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 

τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο 
δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

 Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τον εξοπλιςμό που απορρίφκθκε μζςα ςτθν προκεςμία που 
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 
 Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 

απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι 
(20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι 
μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε 
(5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου 
οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο 
προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν 
καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

 
 Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν 
από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι 
εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 
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ΑΡΘΡΟ 22 ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 

Θ πλθρωμι τθσ προμικειασ κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι του παραλαβι από 
τθν Επιτροπι Ραραλαβισ με το οποίο κα βεβαιϊνεται ότι ο εξοπλιςμόσ πλθροί τισ τεχνικζσ και 
λειτουργικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τθσ προςφοράσ του Αναδόχου.  

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ των απαιτοφμενων παραςτατικϊν και 
λοιπϊν δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 200 του ν. 4412/2016. 

Σα τιμολόγια υπόκεινται ςε παρακράτθςθ υπζρ τρίτων ωσ εξισ:  

 ποςοφ 0,06% επί του κακαροφ ποςοφ υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ. 

 ποςοφ 0,06% επί του κακαροφ ποςοφ υπζρ ΑΕΡΡ  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Ο Φ.Ρ.Α. των τιμολογίων βαρφνει το ΕΣΥΡ.  

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΤΜΒΑΘ  

Θ Σφμβαςθ τροποποιείται όταν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και βάςει των οριηόμενων ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Παραλαβισ.   

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΚΧΩΡΘΕΙ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ  

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθν απαίτθςθ του από τθ Σφμβαςθ ι 
μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
 

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 
που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.   
 

ΑΡΘΡΟ 26  ΑΝΑΣΟΛΘ -ΛΤΘ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ   

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναςτείλει κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ τθν 
εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ ςφμβαςθσ με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο. Στθν 
περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ άλλωσ παραιτείται αυτισ. Στθν 
γνωςτοποίθςθ αυτι απλά προςδιορίηονται οι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν αναςτολι, θ 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ κακϊσ και θ πικανολογοφμενθ διάρκεια τθσ. Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 
τθσ αναςτολισ ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται εκείνων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων θ εκπλιρωςθ 
των οποίων ζχει αναςταλεί.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα  κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να καταγγείλει / λφςει τθ 
ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο 
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Ανάδοχοσ πζραν τθσ αμοιβισ για το ζργο, που ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ καταγγελίασ, 
δεν δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ. 
Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ 
τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν 
θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ Εταιρείασ 
και θ εγγυθτικι επιςτολι  καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 

ΑΡΘΡΟ 27  ΚΡΙΕΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
βάςει προςφερόμενθσ τιμισ. Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του 
ΕΣΥΡ/ΕΙΜ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. 

ΑΡΘΡΟ 28  ΕΓΓΤΘΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ –ΟΡΙΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΕΓΓΤΘΘ- 

1. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να καλφπτεται με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν.  
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να 
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο 
και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτθν τεχνικι του προςφορά.  
 
2. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου κατά 
τθν περίοδο εγγφθςθσ, θ αρμόδια Υπθρεςιακι μονάδα (Σεχνικισ Τποςτιριξθ ΑΛΜ Μετρολογίασ) 
τθρεί φάκελο και καταγράφει τισ παρατθριςεισ τθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του 
Αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από τθν περίοδο εγγφθςθσ, θ 
Επιτροπι Ραραλαβισ του ΕΣΥΡ/ΕΙΜ (κατόπιν διαβίβαςθσ του ςχετικοφ φακζλου) ειςθγείται ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 
 
3. Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, θ 
επιτροπι Ραραλαβισ του ΕΣΥΡ/ΕΙΜ- κατόπιν ςχετικισ πιςτοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ του ΕΣΥΡ/ΕΙΜ-, ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του Αναδόχου, το ςυλλογικό 
όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. Μετά τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ ο εξοπλιςμόσ εντάςςεται ςτον ιδθ 
υφιςτάμενο και κα ςυντθρείται ενιαία με αυτόν.  
 
4. Συχόν βλάβεσ που κα προκλθκοφν ςτον ιδθ υπάρχοντα εξοπλιςμό από τθν παροφςα 
προμικεια (είτε ςτα πλαίςια τθσ εγκατάςταςθσ είτε ςτα πλαίςια τθσ εγγφθςθσ) κα 
αποκακίςτανται με δαπάνεσ και ζξοδα του Αναδόχου τθσ παροφςασ προμικειασ.  

ΑΡΘΡΟ 29  ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει ςτα πλαίςια τθσ προμικειασ να προςφζρει πάςθσ φφςεωσ τεχνικά εγχειρίδια 
και λοιπό τεκμθριωτικό υλικό ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ι/και ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα. 
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Β΄ΜΔΡΟ: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ – 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
1. φνκεςθ & τοιχεία Εξοπλιςμοφ και Τπθρεςιϊν  
 
1.1. φνκεςθ Εξοπλιςμοφ: Δφο (2) ςυςτιματα ςτακεροποίθςθσ τάςθσ (UPS), τα οποία δε κα είναι 
ςυνδεδεμζνα παράλλθλα, κακζνα από τα οποία κα αποτελείται από: 

1. Φίλτρα προςταςίασ  

2. Ανορκωτι (Rectifier)  

3. Φορτιςτι (Charger) 

4. Συςτοιχία Συςςωρευτϊν, τοποκετθμζνθ ςε καμπίνα ευριςκόμενθ ςε εςωτερικό χϊρο 

ελαχίςτου βακμοφ προςταςίασ IP 31 

5. Μετατροπζα (inverter) 

6. Αυτόματο Μεταγωγικό Διακόπτθ (Automatic ByPass) 

7. Χειροκίνθτο Μεταγωγικό Διακόπτθ (Manual Bypass) 

8. Ρίνακασ ελζγχου με Οκόνθ LCD και θχθτικζσ ςθμάνςεισ  

9. Κλεμοςειρά ειςόδου - εξόδου  

10. Θφρεσ επικοινωνίασ  και δυνατότθτεσ (κατά προτίμθςθ) επικοινωνίασ με υφιςτάμενο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ κτθρίου (Building Management System – BMS) 

1.2. τοιχεία Τπθρεςιϊν:  
1. Αποςφνδεςθ των δφο υφιςτάμενων UPS και απομάκρυνςι τουσ από το χϊρο του ΕΙΜ εκτόσ 

των εγκαταςτάςεων του  

2. Μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτθν τελικι κζςθ εγκατάςταςθσ & λειτουργίασ των δφο νζων 

UPS 

3. Σφνδεςθ των δφο νζων UPS με τθν υφιςτάμενθ θλεκτρολογικι υποδομι του ΕΙΜ  

4. υκμίςεισ, παραμετροποίθςθ και παράδοςθ των δφο UPS ςε πλιρθ και κανονικι 

λειτουργία 

5. Αναλυτικι επίδειξθ ςτο προςωπικό του ΕΙΜ τθσ λειτουργίασ των δφο νζων UPS και 

παράδοςθ των Εγχειριδίων Λειτουργίασ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τθσ διλωςθσ 

ςυμμόρφωςθσ του εξοπλιςμοφ και των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. Επικυμθτι κρίνεται θ 

παράδοςθ των Εγχειριδίων Λειτουργίασ και ςτθν αγγλικι γλϊςςα εφόςον είναι διακζςιμα. 

2.  Βαςικά Χαρακτθριςτικά (για κάκε ζνα από τα δφο UPS)  
 
2.1 - Τριφαςικι Είςοδοσ και Ζξοδοσ 380/400/415 VAC  
 
2.2 - Τεχνολογίασ ON-Line Διπλισ Μετατροπισ ιςχφοσ 160 kVA/144 Kw κατϋελάχιςτο κατάλλθλο για 
ςυνεχι λειτουργία (Continuous Duty Cycle)  
 
2.3 - Ζξοδοσ θμιτονοειδοφσ κυματομορφισ και κατάταξθ ςφμφωνα με το VFI-SS-111 (όπωσ 
προδιαγράφεται ςτο πρότυπο IEC EN 62040-3).  
 
2.4 - Λειτουργία πλιρωσ ελεγχόμενθ από Ψθφιακό Επεξεργαςτι (Digital Signal Processor) 
προκειμζνου να αυξάνεται θ αξιοπιςτία, θ ταχφτθτα ανταπόκριςθσ, θ απόδοςθ και θ ακρίβεια του 
UPS.  
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2.5 – Δυνατότθτα αδιάκοπθσ & αδιάλειπτθσ τροφοδότθςθσ του ςυνδεδεμζνου εξοπλιςμοφ ςε 
ρεφμα ςτακερϊν χαρακτθριςτικϊν (τάςθ, ςυχνότθτα, ςυνφ), ςε μεταβολζσ εξωτερικοφ φορτίου από 
0-100% και ςε ςτιγμιαίεσ διακυμάνςεισ του ρεφματοσ θλεκτροδότθςθσ του UPS, προςτατεφοντασ 
από υπζρταςθ, βφκιςθ τάςθσ κτλ.  
 
2.6 – Στθν προδιαγραφι τθσ τάςθσ ειςόδου και ςτθν περιοχι +/- κα αναφζρεται ςε κάκε μία και το 
φορτίο εξόδου ςε κάκε περίπτωςθ  
 
2.7 – Κατάςταςθ προςφερομζνων: Το προφερόμενο UPS και τα εξαρτιματά του κα είναι 
καινοφργια, τελευταίασ τεχνολογίασ και ςειράσ παραγωγισ.  
 
2.8 – Στάκμθ κορφβου λειτουργίασ: < 70dB, εντόσ δθλαδι των επιτρεπόμενων, από τουσ ελλθνικοφσ 
και ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ, ορίων, για χϊρουσ εργαςίασ.  
 
2.9 – εφμα επαναφόρτιςθσ τουλάχιςτον 25 Α.  
 
2.10 – εφμα βραχυκφκλωςθσ για χρονικι διάρκεια 100 ms - 200 ms πάνω από 400 Α και ςε κάκε 
περίπτωςθ τουλάχιςτον δφο φορζσ υψθλότερο από το ονομαςτικό ρεφμα. 
 

3. Πρότυπα και Νόρμεσ Καταςκευισ.  
 
3.1 – Συμμόρφωςθ με τισ κάτωκι οδθγίεσ:  

Α) 2014/35/EU που αφορά χριςθ θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ με κακοριςμζνα όρια τάςθσ 
λειτουργίασ  
Β) 2014/30/EU για τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα  
Γ) 2011/65/EU για τον περιοριςμό ςτθ χριςθ επικίνδυνων υλικϊν (RoHS2)  

 
3.2 – Συμμόρφωςθ με τα παρακάτω πρότυπα: 

Α) EN 62040-1, EN 62040-2 Category C2/C3, ΕΝ 62040-3 
Β) EN50581:2012  
Γ) EN61000-4-2, EN61000-4-3, ΕΝ 61000-4-4, ΕΝ 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 
61000-4-11, EN 61000-2-2  

 
3.3 – Σθμάνςεισ: CE και RoHS2  
 

4. Διαςτάςεισ UPS  
 
Τα δφο UPS κα τοποκετθκοφν ςε χϊρο μθχανοςταςίου ςε διάταξθ περίπου «Γ», όπου: 
4.1. Μικοσ: το μικοσ κάκε UPS μαηί με τθν αντίςτοιχθ καμπίνα μπαταριϊν δεν πρζπει να 

υπερβαίνει προςεγγιςτικά τα 3,30 m. 

4.2. Φψοσ: το φψοσ κάκε UPS δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 3,00 m. 

4.3. Βάκοσ: το βάκοσ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο από περίπου 1,00 m. 

Συςτινεται ο προςφζρων να επιςκεφκεί επιτόπου το χϊρο εγκατάςταςθσ & λειτουργίασ ϊςτε να 
γίνει λεπτομερισ και αςφαλισ εκτίμθςθ των απαιτιςεων όςον αφορά τισ διαςτάςεισ.  
 

5. Περιβάλλον λειτουργίασ  
 
5.1. Εφροσ Θερμοκραςίασ Λειτουργίασ: τα προςφερόμενα UPS πρζπει να είναι κατάλλθλα για 

λειτουργία ςε κερμοκραςίεσ 0C ζωσ 40C 



 33 

 
5.2. Εφροσ χετικισ Τγραςίασ: τα προςφερόμενα UPS πρζπει να είναι κατάλλθλα για λειτουργία ςε 
ςχετικι υγραςία 0-95% (χωρίσ ςυμπυκνϊματα). 
  

6. Σρόποι & Δυνατότθτεσ Λειτουργίασ .  
 
6.1 - Κατάςταςθ Αναμονισ (Stand By Mode): Σε κατάςταςθ αναμονισ κάκε UPS κα τροφοδοτείται 
με ιςχφ από τθν κφρια παροχι φορτίηοντασ ι διατθρϊντασ ςε πλιρθ φόρτιςθ τουσ ςυςςωρευτζσ 
του, παρζχοντασ ςτισ εξόδουσ του τθν τάςθ τθσ κφριασ παροχισ μζςω του θλεκτρονικοφ διακόπτθ 
παράκαμψθσ (bypass) εφόςον το bypass είναι ενεργοποιθμζνο (enabled) ι διατθρϊντασ τισ 
εξόδουσ του με μθδενικι τάςθ εφόςον το bypass είναι απενεργοποιθμζνο (disabled).  
  
6.2 - Κανονικι Λειτουργία (Normal Mode): Τα κρίςιμα φορτία κα τροφοδοτοφνται ςυνεχϊσ και 
αδιάλειπτα από τθν ζξοδο του μετατροπζα (inverter) του UPS, ο οποίοσ κα τροφοδοτείται από τον 
ανορκωτι (AC/DC Rectifier). Θ ζξοδοσ του μετατροπζα κα ςυγχρονίηεται ςυνεχϊσ με το 
εναλλαςςόμενο ρεφμα του δικτφου θλεκτροδότθςθσ του UPS. Ταυτόχρονα ο φορτιςτισ των 
ςυςςωρευτϊν κα παρζχει τθν απαιτοφμενθ ζνταςθ και τάςθ, ζτςι ϊςτε να δίδει ι να διατθρεί τθ 
φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν ςτο μζγιςτο επίπεδο. Στθν κανονικι λειτουργία θ παρεχόμενθ ιςχφσ 
ςτθν ζξοδο του UPS κα βρίςκεται πάντα μζςα ςε αυςτθρά προκακοριςμζνα όρια τάςθσ και 
ςυχνότθτασ.  
  
6.3 - Λειτουργία ςε Eco-mode (High Efficiency Mode): Σε περίπτωςθ που τα φορτία που το 
προςφερόμενο UPS κα υποςτθρίηει, δεν είναι τόςο κρίςιμα τότε το UPS κα μπορεί να λειτουργεί ςε 
κατάςταςθ ECO-MODE, κατά τθν οποία τα φορτία, κατ’ επιλογιν του χριςτθ, κα τροφοδοτοφνται 
από τθν κφρια παροχι μζςω του θλεκτρονικοφ διακόπτθ παράκαμψθσ (bypass) και ςτθν περίπτωςθ 
που θ τάςθ ι ςυχνότθτα κα μεταβάλλεται πζραν των προκακοριςμζνων ορίων, το UPS κα 
επανζρχεται αυτόματα ςε κανονικι λειτουργία. Ζτςι κα επιτυγχάνεται οικονομία ςτθν κατανάλωςθ. 
Θ λειτουργία ECO-MODE κα ενεργοποιείται με εφκολουσ χειριςμοφσ μζςω του πίνακα ελζγχου του 
UPS. Θ απόδοςθ του UPS ςε λειτουργία ECO-MODE κα είναι ≥98%. 
 
6.4 - Λειτουργία ByPass: Θ μεταγωγι των φορτίων από τθν ζξοδο του μετατροπζα ςτθν 
εναλλακτικι γραμμι τροφοδοςίασ κα γίνεται μζςω του Αυτόματου Μεταγωγικοφ Διακόπτθ 
(Automatic ByPass). H τροφοδοςία του φορτίου κα πραγματοποιείται μζςω τθσ εναλλακτικισ 
γραμμισ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:  

Α) Υπερφόρτωςθ (πζραν των ορίων του μετατροπζα)  
Β) Βλάβθ μετατροπζα  
Γ) Υπερκζρμανςθ UPS 

 
6.5 - Λειτουργία ςυςςωρευτϊν (Battery Mode):  
 
6.5.1. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ τροφοδοςίασ από το δίκτυο ι όταν θ τάςθ τροφοδοςίασ είναι 
εκτόσ των προδιαγεγραμμζνων ορίων ςτακεροποίθςθσ, τότε ο μετατροπζασ κα ςυνεχίηει να 
παρζχει ιςχφ ςτα κρίςιμα φορτία λαμβάνοντασ τθν απαιτοφμενθ ιςχφ από τθν ςυςτοιχία 
ςυςςωρευτϊν με αυτονομία 15 λεπτϊν τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ. 
 
6.5.2. Πταν τα χαρακτθριςτικά του ρεφματοσ του δικτφου επανζλκουν εντόσ των 
προδιαγραφόμενων ορίων ςτακεροποίθςθσ, το UPS κα μετάγει ςτθν πρότερθ κατάςταςθ κανονικισ 
λειτουργίασ, παράλλθλα ο ανορκωτισ κα τροφοδοτεί το μετατροπζα και τον φορτιςτι ο οποίοσ κα 
αναλαμβάνει τθν επαναφόρτιςθ τθσ ςυςτοιχίασ ςυςςωρευτϊν. Θ μεταγωγι από κανονικι 
λειτουργία ςε λειτουργία ςυςςωρευτϊν και αντίςτροφα κα γίνεται αδιάκοπα και αδιάλειπτα, ςε 
μθδενικό χρόνο.  
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6.5.3. Κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ από ςυςςωρευτζσ τα χαρακτθριςτικά τθσ παρεχόμενθσ 
ιςχφοσ ςτθν ζξοδο του μετατροπζα κα εξακολουκοφν να βρίςκονται ςτα προκακοριςμζνα όρια τθσ 
τάςθσ και τθσ ςυχνότθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ διακφμανςθ τθσ ςυχνότθτασ ςτθν ζξοδο του 
μετατροπζα κα είναι ± 0,05 Ηz.  
 
6.5.4. Το προςφερόμενο UPS κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία ψυχρισ εκκίνθςθσ (Cold start 
function), να μπορεί δθλαδι να εκκινεί χωρίσ τθν φπαρξθ κφριασ παροχισ, εφόςον οι ςυςςωρευτζσ 
του είναι φορτιςμζνοι. Επίςθσ κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία αυτόματθσ επανεκκίνθςθσ 
(Auto-restart function), να τίκεται δθλαδι αυτόματα ςε κανονικι λειτουργία με τθν αποκατάςταςθ 
τθσ ιςχφοσ ςτθν κφρια παροχι ζπειτα από διακοπι τθσ κι εφόςον προθγουμζνωσ το UPS 
απενεργοποιθκεί αυτόματα ςτθ διάρκειά τθσ λόγω χαμθλισ τάςθσ των ςυςςωρευτϊν του.  
 

7. Προδιαγραφζσ υνκετικϊν Μερϊν του κάκε ενόσ UPS  
 
7.1. Φίλτρα Προςταςίασ: To προςφερόμενο UPS κα πρζπει να παρζχει προςταςία ζναντι 
θλεκτρομαγνθτικισ παρεμβολισ (EMI) μζςω τθσ χριςθσ κατάλλθλων φίλτρων ϊςτε να 
ελαχιςτοποιοφνται οι παρεμβολζσ τθσ γραμμισ ειςόδου και να εξαςφαλίηεται προςταςία από 
υπζρταςθ κατά IEC/EN 61000-4-5 Level. 
 
7.2. Ανορκωτισ:  Ο ανορκωτισ κα ςυνδζεται απευκείασ ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ μετατρζποντασ το 
εναλλαςςόμενο ρεφμα ςε ςυνεχζσ και τροφοδοτϊντασ το φορτιςτι και το μετατροπζα. Ο 
ανορκωτισ κα είναι εξοπλιςμζνοσ με διάταξθ διόρκωςθσ ςυντελεςτι ιςχφοσ (Power factor 
correction unit) ζτςι ϊςτε ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ ςτθν είςοδο να είναι μεγαλφτεροσ από 0,99 με 
πλιρεσ φορτίο ςτθν ζξοδο του UPS. 
 
7.3. Φορτιςτισ:  Ο ενςωματωμζνοσ ςτο προςφερόμενο UPS φορτιςτισ κα είναι ικανόσ να 
επαναφορτίηει ςτο 90% τθν πλιρωσ εκφορτιςμζνθ ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν και να εξαςφαλίηει τθν 
μζγιςτθ διάρκεια ηωισ των ςυςςωρευτϊν. Θ φόρτιςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται όταν το UPS 
είναι ςυνδεμζνο με τθν παροχι ειςόδου και θ είςοδοσ είναι μζςα ςε αποδεκτά όρια, ανεξάρτθτα 
από το αν το UPS είναι ενεργοποιθμζνο ι απενεργοποιθμζνο (ON ι OFF). Ο φορτιςτισ κα πρζπει να 
προςτατεφει τθ ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν από υπερφόρτιςθ.  
 
7.4. υςτοιχία υςςωρευτϊν:  Θ ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν κα πρζπει να αποτελείται από 
επιμζρουσ τεμάχια ςυςςωρευτϊν Μολφβδου-οξζοσ κλειςτοφ τφπου χωρίσ απαίτθςθ ςυντιρθςθσ 
(VRLA Valve Regulated Lead Acid Batteries) και κα είναι ικανι να παρζχει αυτονομία άνω των 
δεκαπζντε (15) λεπτϊν ςτο πλιρεσ φορτίο υπολογιςμζνο με ςυντελεςτι ιςχφοσ εξόδου 0,9. Θ 
ςυςτοιχία των ςυςςωρευτϊν κάκε UPS κα είναι τοποκετθμζνθ εντόσ καμπίνασ ελαχίςτου βακμοφ 
προςταςίασ IP 31. 
 
7.5. Μετατροπζασ: Ο μετατροπζασ κα είναι τεχνολογίασ IGBT. Ο ςχεδιαςμόσ του μετατροπζα 
κα είναι τζτοιοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται τα παρακάτω: 

Α) Θα μετατρζπει το ςυνεχζσ ρεφμα από τον ανορκωτι ι τθ ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν ςε 
εναλλαςςόμενο ρεφμα. 
Β) Θα φζρει κατάλλθλο φίλτρο εξόδου ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ τροφοδοςία των φορτίων 
με θμιτονοειδι κυματομορφι χωρίσ παραμορφϊςεισ (THDi<3%). 
Γ) Θα απενεργοποιείται ςε περίπτωςθ χαμθλισ τάςθσ ςυςςωρευτϊν, προςτατεφοντάσ τουσ 
ζτςι από βακιά εκφόρτιςθ. 
Δ) Θα απενεργοποιείται ςε περίπτωςθ εςωτερικισ υπερκζρμανςθσ.  
Ε) Θα φζρει κφκλωμα ελζγχου υπερφόρτωςθσ και βραχυκυκλϊματοσ τθσ εξόδου για 
προςταςία των ςυνδεδεμζνων φορτίων. 
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ΣΤ) Θα φζρει κφκλωμα ελζγχου από και προσ τθν εναλλακτικι γραμμι τροφοδοςίασ.  
Η) H ανοχι υπερφόρτωςθσ του μετατροπζα κα είναι τζτοια ϊςτε αυτόσ να λειτουργεί:   

Η1) Συνεχϊσ με φορτίο ζωσ το 105% του ονομαςτικοφ  
Η2) Για 10 λεπτά ςε φορτίο 105% - 125% του ονομαςτικοφ 
Η3) Για 1 λεπτό ςε φορτίο 125% - 150% του ονομαςτικοφ  
Η4) Για 10 δευτερόλεπτα ςε φορτίο 150% 

 
7.6. Αυτόματοσ Μεταγωγικόσ Διακόπτθσ: Ο Αυτόματοσ Μεταγωγικόσ Διακόπτθσ κα είναι 
υπεφκυνοσ για τθν μεταγωγι του φορτίου από τθν ζξοδο του μετατροπζα ςτθν εναλλακτικι 
γραμμι τροφοδοςίασ ςε περίπτωςθ εςωτερικισ βλάβθσ, υπερφόρτωςθσ (overload) και 
υπερκζρμανςθσ. Θ μεταγωγι του UPS από το μετατροπζα ςτον αυτόματο μεταγωγικό διακόπτθ και 
αντίςτροφα κα γίνεται ςε μθδενικό χρόνο.  
 
7.7. Χειροκίνθτοσ Μεταγωγικόσ Διακόπτθσ (Manual Bypass): O Χειροκίνθτοσ Μεταγωγικόσ 
Διακόπτθσ Ραράκαμψθσ (Manual By-Pass) κα είναι ενςωματωμζνοσ ςτο UPS. Θ Μεταγωγι των 
κρίςιμων φορτίων από τθν ζξοδο του μετατροπζα ςτο δίκτυο κακϊσ επίςθσ από το δίκτυο ςτθν 
ζξοδο του μετατροπζα κα πραγματοποιείται αδιάλειπτα μζςω του Χειροκίνθτου Μεταγωγικοφ 
Διακόπτθ (Manual By-Pass). Εφόςον τα κρίςιμα φορτία τροφοδοτοφνται μζςω του Χειροκίνθτου 
Μεταγωγικοφ Διακόπτθ (Manual By-Pass) το Σφςτθμα Αδιαλείπτου Λειτουργίασ κα είναι ανενεργό 
επιτρζποντασ κάκε εργαςία αποκατάςταςθσ βλάβθσ ι ςυντιρθςθσ με αςφάλεια. 
 
7.8. Πίνακασ Ελζγχου: Ο Ρίνακασ Ελζγχου κα περιλαμβάνει φωτιηόμενθ οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων 
LCD με κομβία χειριςμοφ για τθν απεικόνιςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ του UPS. Μζςω του 
πίνακα ελζγχου κα δίδεται θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ των παρακάτω χειριςμϊν:  

Α) Ενεργοποίθςθ τθσ κανονικισ λειτουργίασ (Normal mode)  
Β) Μεταγωγι του φορτίου ςτθν εναλλακτικι γραμμι τροφοδοςίασ μζςω του αυτόματου 
μεταγωγικοφ διακόπτθ και αντίςτροφα  
Γ) Ακφρωςθ θχθτικϊν ςυναγερμϊν και απεικόνιςθ ενδείξεων 
Επίςθσ ςτθν οκόνθ LCD κα εμφανίηονται: θ κατάςταςθ λειτουργίασ, οι ενδείξεισ ςφαλμάτων 
και όλα τα θλεκτρικά μεγζκθ του UPS (τάςθ & ςυχνότθτα ειςόδου- εξόδου, φορτίο, τάςθ 
ςυςςωρευτϊν κλπ.). 

 
7.9. φνδεςθ Φορτίων: Το προςφερόμενο UPS κα πρζπει να διακζτει κλεμοςειρά ειςόδου - εξόδου 
για τθ ςφνδεςι του ςε πίνακα διανομισ φορτίων και ςυντελεςτι ιςχφοσ εξόδου (output power 
factor) 0,9 ϊςτε να υποςτθρίηει φορτία ιςχφοσ 160 kVA/144 kW κατϋελάχιςτο. 
 
7.10. Επικοινωνία: Το προςφερόμενο UPS κα ζχει κατάλλθλεσ δυνατότθτεσ (κατά προτίμθςθ) 
επικοινωνίασ με υφιςτάμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ κτθρίου (Building Management System – BMS), 
το οποίο είναι εγκατεςτθμζνο ςε άλλο διπλανό χϊρο. 
 

8. Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ  
 
Κάκε ζνα UPS κα πρζπει να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ _48 μθνϊν_ 
προςδιοριηομζνθσ από τθν οριςτικι παραλαβι και τθν κατάκεςθ ςχετικισ εγγυθτικισ καλισ 
λειτουργίασ, θ οποία κα καλφπτει και όλα τα αναλϊςιμα μζρθ του ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ςυςτοιχίασ ςυςςωρευτϊν. 
 

9 Σόποσ Εγκατάςταςθσ 
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Κάκε UPS πρόκειται να εγκαταςτακεί ςτο κεντρικό κτίριο του ΕΙΜ ςτο τετράγωνο 45 τθσ 
Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Θεςςαλονίκθσ ςτθ Σίνδο ςτο υπόγειο επίπεδό του και ςτο χϊρο του 
μθχανοςταςίου.  
 

10. Σεχνικι Τποςτιριξθ μετά τθν Πϊλθςθ   
 
Ο Ανάδοχοσ είναι απαραίτθτο να διακζτει οργανωμζνο Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ με τθ 
δυνατότθτα: 
 

10.1. Άμεςθσ ανταπόκριςθσ ςε αιτιματα αποκατάςταςθσ βλαβϊν και προβλθμάτων εντόσ 
μίασ (1) θμζρασ για επιτόπου επεμβάςεισ και εργαςίεσ ςτο χϊρο του ΕΙΜ. 
10.2. Άμεςθσ ανταπόκριςθσ ςε αιτιματα για απομακρυςμζνθ υποςτιριξθ (μζςω 
τθλεφϊνου, e-mail, skype) εντόσ δφο (2) ωρϊν.  

 
Απαιτείται ςχετικι εγγφθςθ για τθν διάκεςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ των UPS για περίοδο 10 ετϊν με 
τθν παράδοςθ και κζςθ ςε λειτουργία τουσ ςτο ΕΙΜ. 
 

11. Επάρκεια ανταλλακτικϊν 
 
 Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν επάρκεια ανταλλακτικϊν για περίοδο τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν με 
ςχετικι βεβαίωςθ του Καταςκευαςτι. 
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Γ΄ΜΔΡΟ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλλουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά ςφμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα.  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α 
ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

% ΦΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1. Σφςτθμα ςτακεροποίθςθσ 
τάςθσ (UPS)     

2. Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, 
παραμετροποίθςθσ, κζςθσ ςε 
λειτουργία και επίδειξθσ 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ονομαςία Σράπεηασ ………………………….. 
Κατάςτθμα                …………………………. 
(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )        Θμερομθνία ζκδοςθσ   ……………… 
      ΕΤΡΩ. ………………………………… 
Προσ    : Εκνικό φςτθμα Τποδομϊν Ποιότθτασ. 
Δ\ΝΘ : Λ.Κθφιςοφ 50  ΣΚ  12133 , Ακινα 
 
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ    ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  ΑΡ. …………    ΕΤΡΩ    

 Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΤΡΩ.   ………………………(και 
ολογράφωσ)……………………………………..   υπζρ  τθσ εταιρείασ 
………………………………………………………. Δ\νςθ ………………………………………………………….  δια 
τθ ςυμμετοχι  τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 
………………………………………………για τθν ……………………………………... ςφμφωνα με τθν υπ. 
αρ. ………\            δ\ξι ςασ. 

 Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ. 

 Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι 
ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

 ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

 Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο 
τθσ Τπθρεςίασ  ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  
πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………… 

 Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Σράπεηάσ μασ, οι οποίεσ 
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για 
τθν Σράπεηά μασ. 

 

 ΘΜΕΙΩΘ  ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ 

 Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
Ονομαςία Σράπεηασ ………………………….. 
Κατάςτθμα                …………………………. 
(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )        Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………  

   ΕΤΡΩ. …………………… 
 
Προσ    : Εκνικό φςτθμα Τποδομϊν Ποιότθτασ. 
Δ\ΝΘ : Λ.Κθφιςοφ 50,  ΣΚ  12133 , Περιςτζρι, Ακινα 
 
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ  ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  ΑΡ. ……  ΕΤΡΩ   ……….. 
 

 ϋΖχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΤΡΩ.   ………………… (και ολογράφωσ) 
…………..……….. …….  ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  τθσ 
εταιρείασ …………………………………. Δ\νςθ …………………………………………………. για τθν καλι 
εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό …………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί 
ςασ για τθν ……….. …………………………………… (αρ.διακ/ξθσ……/….) προσ κάλυψθ 
αναγκϊν του ……………. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ 
Φ.Π.Α. αξίασ ………... ΕΤΡΩ αυτισ.  

 

 Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι 
ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

 

 ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

 Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ 
διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Σράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε 
ςχετικι υποχρζωςθ. 

 

 Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Σράπεηάσ μασ, οι οποίεσ 
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για 
τθν Σράπεηά μασ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

 

Ονομαςία Σράπεηασ ………………………….. 
Κατάςτθμα                …………………………. 
(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ……………… 
      ΕΤΡΩ. ………………………………… 
Προσ    : Εκνικό φςτθμα Τποδομϊν Ποιότθτασ. 
Δ\ΝΘ : Λ.Κθφιςοφ 50, ΣΚ  12133, Περιςτζρι, Ακινα 
 
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ    ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  ΑΡ. …………    ΕΤΡΩ    

 

 Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΤΡΩ.   …………………(και ολογράφωσ) 
…………..……….. …….  ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  τθσ 
εταιρείασ ………………………………………..Δ\νςθ……………………………………………………….για 
τθν καλι λειτουργία  των παραδοκζντων υπ’ αυτισ ειδϊν τθσ με αρικμό ςφμβαςθσ 
……….., που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία για τθ προμικεια 
……………………………………(αρ. Διακ/ξθσ……….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του 
……………………………………….και το οποίο ποςόν καλφπτει το 2,5% τθσ ςυμβατικισ προ 
Φ.Π.Α. αξίασ εκ………..…...ΕΤΡΩ αυτισ.  

 

 Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι 
ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

 

 ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

 Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι …………….. 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

 

 Βεβαιοφμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί 
ςτο Δθμόςιο και ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει 
το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Σράπεηά μασ. 

 
 

 

 

 



 41 

Γ΄ΜΔΡΟ : ΣΔΤΓ 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 
 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ 
ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΕΣΥΡ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [55335] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Οικ.Τετρ.45 ΒΙΡΕ Σίνδου Θες/νικθσ -

57022] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Δ. Μπάκα & Δ. Κυριακίδθσ] 
- Τθλζφωνο: *2310-569999] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *info@eim.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.eim.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ςχετικοφ CPV): [«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΔΤΟ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΘΘ 
ΣΑΘ (UPS)» CPV: 31154000-0/Αδιάλειπτα Σροφοδοτικά Ρεφματοσ] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [55335] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν 
υπάρχει): [ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 02/2019/ΕΙΜ ] 

 
 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

 

                                            
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι 
επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι 
κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 
ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε 
και υπογράψτε το μζροσ VI.  

 



 43 

                                                                                                                                        
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 
εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 
λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 
περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που 
κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω 
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

 
 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 
 
 



 44 

                                                                                                                                        
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν 
ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 
Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 

του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi · 

3. απάτθxii 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπουxvi  το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν όχι αναφζρετε:  
 
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ 
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 
και εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 
του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα 
δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 
αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 



 50 

                                                                                                                                        

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν 
φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ 
του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν 
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ 
πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 
*……+ 
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Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν 
που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 
; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ
xxxiv

: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii-και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

 

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 
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1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτ
εσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 
Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 
 

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 
είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει 
να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάi, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+i 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάηυθι ςπογεγπαμμένορ, δηλώνυ επιζήμυρ όηι ηα ζηοισεία πος έσυ αναθέπει ζύμθυνα με 

ηα μέπη Ι – IV ανυηέπυ είναι ακπιβή και οπθά και όηι έσυ πλήπη επίγνυζη ηυν ζςνεπειών ζε 

πεπίπηυζη ζοβαπών τεςδών δηλώζευν. 

Ο κάηυθι ςπογεγπαμμένορ, δηλώνυ επιζήμυρ όηι είμαι ζε θέζη, καηόπιν αιηήμαηορ και συπίρ 

καθςζηέπηζη, να πποζκομίζυ ηα πιζηοποιηηικά και ηιρ λοιπέρ μοπθέρ αποδεικηικών εγγπάθυν 

πος αναθέπονηαι
xlvii

, εκηόρ εάν: 

α) η αναθέηοςζα απσή ή ο αναθέηυν θοπέαρ έσει ηη δςναηόηηηα να λάβει ηα ζσεηικά 

δικαιολογηηικά απεςθείαρ με ππόζβαζη ζε εθνική βάζη δεδομένυν ζε οποιοδήποηε κπάηορ 

μέλορ αςηή διαηίθεηαι δυπεάν
xlviii

. 

β) η αναθέηοςζα απσή ή ο αναθέηυν θοπέαρ έσοςν ήδη ζηην καηοσή ηοςρ ηα ζσεηικά έγγπαθα. 

Ο κάηυθι ςπογεγπαμμένορ δίδυ επιζήμυρ ηη ζςγκαηάθεζή μος ζηο ΕΣΥΠ, πποκειμένος να 

αποκηήζει ππόζβαζη ζε δικαιολογηηικά ηυν πληποθοπιών ηιρ οποίερ έσυ ςποβάλλει ζη... [να 

πποζδιοπιζηεί ηο ανηίζηοισο μέπορ/ενόηηηα/ζημείο] ηος παπόνηορ Τςποποιημένος Ενηύπος 

Υπεύθςνηρ Δήλυζηρ για ηοςρ ζκοπούρ ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού 

……………………………….. ζύμθυνα με ηη διακήπςξη απ. ππ. ……/………. και απιθμό 

διαδικηςακήρ ανάπηηζηρ ……………... 

 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 
I. Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

II. Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

III. Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρϊ. 

IV. Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων.Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν 

πιςτοποίθςθ. 

V. Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
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VI. Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

VII. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 

εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

VIII. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

IX. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

X. Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

XI. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 

Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

XII. Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

XIII. Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 

άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

XIV. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

XV. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
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εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

XVI. Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) 

και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν 

(Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

XVII. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

XVIII. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

XIX. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

XX. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ 

κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο 

εδάφιο)  

XXI. Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

XXII. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

XXIII. Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

XXIV. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

XXV. Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

XXVI. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

XXVII. Άρκρο 73 παρ. 5. 

XXVIII. Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

XXIX. Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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XXX. Ρρβλ άρκρο 48. 

XXXI. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

XXXII. Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) 

ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

XXXIII. Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα 

αυτό. 

XXXIV. Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

XXXV. Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

XXXVI. Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων 

XXXVII. Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων 

XXXVIII. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

XXXIX. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

XL. Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

XLI. Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

XLII. Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 

ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

XLIII. Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ 

του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ 

υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

XLIV. Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

XLV. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

XLVI. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

XLVII. Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

XLVIII. Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 
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παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρ. 
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Δ΄ ΜΔΡΟ : ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλλουν τθν τεχνικι τουσ προςφορά ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
Στθν ςτιλθ  Σχόλια/Ραρατθριςεισ μπορεί να αναφζρονται παραπομπζσ ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά, θ οποία 
πρζπει να ακολουκεί τθ δομι και ςειρά του προδιαγραφϊν, όπωσ αναφζρονται εδϊ. 

 

1. ύνθεζη & ηοισεία Δξοπλιζμού και Τπηπεζιών  

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

1.1. φνκεςθ Εξοπλιςμοφ: Δφο (2) ςυςτιματα ςτακεροποίθςθσ τάςθσ 
(UPS), τα οποία δε κα είναι ςυνδεδεμζνα παράλλθλα, κακζνα από τα 
οποία κα αποτελείται από: 

1. Φίλτρα προςταςίασ  
2. Ανορκωτι (Rectifier)  
3. Φορτιςτι (Charger) 
4. Συςτοιχία Συςςωρευτϊν, τοποκετθμζνθ ςε καμπίνα 

ευριςκόμενθ ςε εςωτερικό χϊρο ελαχίςτου βακμοφ 
προςταςίασ IP 31 

5. Μετατροπζα (inverter) 
6. Αυτόματο Μεταγωγικό Διακόπτθ (Automatic ByPass) 
7. Χειροκίνθτο Μεταγωγικό Διακόπτθ (Manual Bypass) 
8. Ρίνακασ ελζγχου με Οκόνθ LCD και θχθτικζσ ςθμάνςεισ  
9. Κλεμοςειρά ειςόδου - εξόδου  
10. Θφρεσ επικοινωνίασ  και δυνατότθτεσ (κατά προτίμθςθ) 

επικοινωνίασ με υφιςτάμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ κτθρίου 
(Building Management System – BMS) 

  

1.2. τοιχεία Τπθρεςιϊν:   
1. Αποςφνδεςθ των δφο υφιςτάμενων UPS και απομάκρυνςι τουσ 

από το χϊρο του ΕΙΜ εκτόσ των εγκαταςτάςεων του  
2. Μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτθν τελικι κζςθ εγκατάςταςθσ & 

λειτουργίασ των δφο νζων UPS 
3. Σφνδεςθ των δφο νζων UPS με τθν υφιςτάμενθ θλεκτρολογικι 

υποδομι του ΕΙΜ  
4. υκμίςεισ, παραμετροποίθςθ και παράδοςθ των δφο UPS ςε 

πλιρθ και κανονικι λειτουργία 
5. Αναλυτικι επίδειξθ ςτο προςωπικό του ΕΙΜ τθσ λειτουργίασ 

των δφο νζων UPS και παράδοςθ των Εγχειριδίων Λειτουργίασ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τθσ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ του 
εξοπλιςμοφ και των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. Επικυμθτι 
κρίνεται θ παράδοςθ των Εγχειριδίων Λειτουργίασ και ςτθν 
αγγλικι γλϊςςα εφόςον είναι διακζςιμα. 

  

2.  Βαζικά Υαπακηηπιζηικά (για κάθε ένα από ηα δύο UPS)  

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

2.1 - Τριφαςικι Είςοδοσ και Ζξοδοσ 380/400/415 VAC    

2.2 - Τεχνολογίασ ON-Line Διπλισ Μετατροπισ ιςχφοσ 160 kVA/144 Kw 
κατϋελάχιςτο κατάλλθλο για ςυνεχι λειτουργία (Continuous Duty Cycle) 
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2.3 - Ζξοδοσ θμιτονοειδοφσ κυματομορφισ και κατάταξθ ςφμφωνα με το 
VFI-SS-111 (όπωσ προδιαγράφεται ςτο πρότυπο IEC EN 62040-3).  

  

2.4 - Λειτουργία πλιρωσ ελεγχόμενθ από Ψθφιακό Επεξεργαςτι (Digital 
Signal Processor) προκειμζνου να αυξάνεται θ αξιοπιςτία, θ ταχφτθτα 
ανταπόκριςθσ, θ απόδοςθ και θ ακρίβεια του UPS.  

  

2.5 - Δυνατότθτα αδιάκοπθσ & αδιάλειπτθσ τροφοδότθςθσ του 
ςυνδεδεμζνου εξοπλιςμοφ ςε ρεφμα ςτακερϊν χαρακτθριςτικϊν (τάςθ, 
ςυχνότθτα, ςυνφ), ςε μεταβολζσ εξωτερικοφ φορτίου από 0-100% και ςε 
ςτιγμιαίεσ διακυμάνςεισ του ρεφματοσ θλεκτροδότθςθσ του UPS, 
προςτατεφοντασ από υπζρταςθ, βφκιςθ τάςθσ κτλ.  

  

2.6 - Στθν προδιαγραφι τθσ τάςθσ ειςόδου και ςτθν περιοχι +/- κα 
αναφζρεται ςε κάκε μία και το φορτίο εξόδου ςε κάκε περίπτωςθ  

  

2.7 - Κατάςταςθ προςφερομζνων: Το προφερόμενο UPS και τα 
εξαρτιματά του κα είναι καινοφργια, τελευταίασ τεχνολογίασ και ςειράσ 
παραγωγισ.  

  

2.8 - Στάκμθ κορφβου λειτουργίασ: < 70dB, εντόσ δθλαδι των 
επιτρεπόμενων, από τουσ ελλθνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ, 
ορίων, για χϊρουσ εργαςίασ.  

  

2.9 - εφμα επαναφόρτιςθσ τουλάχιςτον 25 Α.    

2.10 – εφμα βραχυκφκλωςθσ για χρονικι διάρκεια 100 ms - 200 ms 
πάνω από 400 Α και ςε κάκε περίπτωςθ τουλάχιςτον δφο φορζσ 
υψθλότερο από το ονομαςτικό ρεφμα. 

  

3. Ππόηςπα και Νόπμερ Καηαζκεςήρ.  

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

3.1 – Συμμόρφωςθ με τισ κάτωκι οδθγίεσ:  
Α) 2014/35/EU που αφορά χριςθ θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ με 
κακοριςμζνα όρια τάςθσ λειτουργίασ  
Β) 2014/30/EU για τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα  
Γ) 2011/65/EU για τον περιοριςμό ςτθ χριςθ επικίνδυνων υλικϊν 
(RoHS2)  

  

3.2 – Συμμόρφωςθ με τα παρακάτω πρότυπα: 
Α) EN 62040-1, EN 62040-2 Category C2/C3, ΕΝ 62040-3 
Β) EN50581:2012  
Γ) EN61000-4-2, EN61000-4-3, ΕΝ 61000-4-4, ΕΝ 61000-4-5, EN 61000-4-
6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-2-2  

  

3.3 – Σθμάνςεισ: CE και RoHS2  
(Θ Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν προςκόμιςθ ςχετικισ 
τεκμθρίωςθσ για τισ Δθλϊςεισ CE, όπωσ ενδεικτικά φάκελο με τισ 
ςχετικζσ Εκκζςεισ Δοκιμϊν) 

  

4. Γιαζηάζειρ UPS - Τα δφο UPS κα τοποκετθκοφν ςε χϊρο μθχανοςταςίου ςε διάταξθ περίπου «Γ», όπου: 

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

4.1 - Μικοσ: το μικοσ κάκε UPS μαηί με τθν αντίςτοιχθ καμπίνα 
μπαταριϊν δεν πρζπει να υπερβαίνει προςεγγιςτικά τα 3,30 m. 

  

4.2 - Φψοσ: το φψοσ κάκε UPS δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 3,00 m.   

4.3 - Βάκοσ: το βάκοσ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο από περίπου 1,00 
m. 

  

Συςτινεται ο προςφζρων να επιςκεφκεί επιτόπου το χϊρο εγκατάςταςθσ & λειτουργίασ ϊςτε να γίνει 
λεπτομερισ και αςφαλι εκτίμθςθ των απαιτιςεων όςον αφορά τισ διαςτάςεισ.  
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5. Πεπιβάλλον λειηοςπγίαρ  

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

5.1. Εφροσ Θερμοκραςίασ Λειτουργίασ: τα προςφερόμενα UPS πρζπει 

να είναι κατάλλθλα για λειτουργία ςε κερμοκραςίεσ 0C ζωσ 40C. 

  

5.2. Εφροσ χετικισ Τγραςίασ: τα προςφερόμενα UPS πρζπει να είναι 
κατάλλθλα για λειτουργία ςε ςχετικι υγραςία 0-95% (χωρίσ 
ςυμπυκνϊματα). 

  

6. Σπόποι & Γςναηόηηηερ Λειηοςπγίαρ  

 Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

6.1 - Κατάςταςθ Αναμονισ (Stand By Mode): Σε κατάςταςθ αναμονισ 
κάκε UPS κα τροφοδοτείται με ιςχφ από τθν κφρια παροχι φορτίηοντασ 
ι διατθρϊντασ ςε πλιρθ φόρτιςθ τουσ ςυςςωρευτζσ του, παρζχοντασ 
ςτισ εξόδουσ του τθν τάςθ τθσ κφριασ παροχισ μζςω του θλεκτρονικοφ 
διακόπτθ παράκαμψθσ (bypass) εφόςον το bypass είναι ενεργοποιθμζνο 
(enabled) ι διατθρϊντασ τισ εξόδουσ του με μθδενικι τάςθ εφόςον το 
bypass είναι απενεργοποιθμζνο (disabled).  

  

6.2 - Κανονικι Λειτουργία (Normal Mode): Τα κρίςιμα φορτία κα 
τροφοδοτοφνται ςυνεχϊσ και αδιάλειπτα από τθν ζξοδο του μετατροπζα 
(inverter) του UPS, ο οποίοσ κα τροφοδοτείται από τον ανορκωτι 
(AC/DC Rectifier). Θ ζξοδοσ του μετατροπζα κα ςυγχρονίηεται ςυνεχϊσ 
με το εναλλαςςόμενο ρεφμα του δικτφου θλεκτροδότθςθσ του UPS. 
Ταυτόχρονα ο φορτιςτισ των ςυςςωρευτϊν κα παρζχει τθν 
απαιτοφμενθ ζνταςθ και τάςθ, ζτςι ϊςτε να δίδει ι να διατθρεί τθ 
φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν ςτο μζγιςτο επίπεδο. Στθν κανονικι 
λειτουργία θ παρεχόμενθ ιςχφσ ςτθν ζξοδο του UPS κα βρίςκεται πάντα 
μζςα ςε αυςτθρά προκακοριςμζνα όρια τάςθσ και ςυχνότθτασ. 

  

6.3 - Λειτουργία ςε Eco-mode (High Efficiency Mode): Σε περίπτωςθ που 
τα φορτία που το προςφερόμενο UPS κα υποςτθρίηει, δεν είναι τόςο 
κρίςιμα τότε το UPS κα μπορεί να λειτουργεί ςε κατάςταςθ ECO-MODE, 
κατά τθν οποία τα φορτία, κατ’ επιλογιν του χριςτθ, κα 
τροφοδοτοφνται από τθν κφρια παροχι μζςω του θλεκτρονικοφ 
διακόπτθ παράκαμψθσ (bypass) και ςτθν περίπτωςθ που θ τάςθ ι 
ςυχνότθτα κα μεταβάλλεται πζραν των προκακοριςμζνων ορίων, το UPS 
κα επανζρχεται αυτόματα ςε κανονικι λειτουργία. Ζτςι κα 
επιτυγχάνεται οικονομία ςτθν κατανάλωςθ. Θ λειτουργία ECO-MODE κα 
ενεργοποιείται με εφκολουσ χειριςμοφσ μζςω του πίνακα ελζγχου του 
UPS. Θ απόδοςθ του UPS ςε λειτουργία ECO-MODE κα είναι ≥98%. 

  

6.4 - Λειτουργία ByPass: Θ μεταγωγι των φορτίων από τθν ζξοδο του 
μετατροπζα ςτθν εναλλακτικι γραμμι τροφοδοςίασ κα γίνεται μζςω 
του Αυτόματου Μεταγωγικοφ Διακόπτθ (Automatic ByPass). H 
τροφοδοςία του φορτίου κα πραγματοποιείται μζςω τθσ εναλλακτικισ 
γραμμισ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:  
Α) Υπερφόρτωςθ (πζραν των ορίων του μετατροπζα)  
Β) Βλάβθ μετατροπζα  
Γ) Υπερκζρμανςθ UPS 

  

 
6.5 - Λειτουργία ςυςςωρευτϊν (Battery Mode) 

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 
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6.5.1. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ τροφοδοςίασ από το δίκτυο ι όταν θ 
τάςθ τροφοδοςίασ είναι εκτόσ των προδιαγεγραμμζνων ορίων 
ςτακεροποίθςθσ, τότε ο μετατροπζασ κα ςυνεχίηει να παρζχει ιςχφ ςτα 
κρίςιμα φορτία λαμβάνοντασ τθν απαιτοφμενθ ιςχφ από τθν ςυςτοιχία 
ςυςςωρευτϊν με αυτονομία 15 λεπτϊν τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ. 

  

6.5.2. Πταν τα χαρακτθριςτικά του ρεφματοσ του δικτφου επανζλκουν 
εντόσ των προδιαγραφόμενων ορίων ςτακεροποίθςθσ, το UPS κα 
μετάγει ςτθν πρότερθ κατάςταςθ κανονικισ λειτουργίασ, παράλλθλα ο 
ανορκωτισ κα τροφοδοτεί το μετατροπζα και τον φορτιςτι ο οποίοσ κα 
αναλαμβάνει τθν επαναφόρτιςθ τθσ ςυςτοιχίασ ςυςςωρευτϊν. Θ 
μεταγωγι από κανονικι λειτουργία ςε λειτουργία ςυςςωρευτϊν και 
αντίςτροφα κα γίνεται αδιάκοπα και αδιάλειπτα, ςε μθδενικό χρόνο.  

  

6.5.3. Κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ από ςυςςωρευτζσ τα 
χαρακτθριςτικά τθσ παρεχόμενθσ ιςχφοσ ςτθν ζξοδο του μετατροπζα κα 
εξακολουκοφν να βρίςκονται ςτα προκακοριςμζνα όρια τθσ τάςθσ και 
τθσ ςυχνότθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ διακφμανςθ τθσ ςυχνότθτασ ςτθν 
ζξοδο του μετατροπζα κα είναι ± 0,05 Ηz. 

  

6.5.4. Το προςφερόμενο UPS κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία 
ψυχρισ εκκίνθςθσ (Cold start function), να μπορεί δθλαδι να εκκινεί 
χωρίσ τθν φπαρξθ κφριασ παροχισ, εφόςον οι ςυςςωρευτζσ του είναι 
φορτιςμζνοι. Επίςθσ κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία αυτόματθσ 
επανεκκίνθςθσ (Auto-restart function), να τίκεται δθλαδι αυτόματα ςε 
κανονικι λειτουργία με τθν αποκατάςταςθ τθσ ιςχφοσ ςτθν κφρια 
παροχι ζπειτα από διακοπι τθσ κι εφόςον προθγουμζνωσ το UPS 
απενεργοποιθκεί αυτόματα ςτθ διάρκειά τθσ λόγω χαμθλισ τάςθσ των 
ςυςςωρευτϊν του. 

  

7. Πποδιαγπαθέρ ςνθεηικών Μεπών ηος κάθε ενόρ UPS  

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

7.1. Φίλτρα Προςταςίασ: To προςφερόμενο UPS κα πρζπει να παρζχει 
προςταςία ζναντι θλεκτρομαγνθτικισ παρεμβολισ (EMI) μζςω τθσ 
χριςθσ κατάλλθλων φίλτρων ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι παρεμβολζσ 
τθσ γραμμισ ειςόδου και να εξαςφαλίηεται προςταςία από υπζρταςθ 
κατά IEC/EN 61000-4-5 Level. 

  

7.2. Ανορκωτισ: Ο ανορκωτισ κα ςυνδζεται απευκείασ ςτο δίκτυο τθσ 
ΔΕΘ μετατρζποντασ το εναλλαςςόμενο ρεφμα ςε ςυνεχζσ και 
τροφοδοτϊντασ το φορτιςτι και το μετατροπζα. Ο ανορκωτισ κα είναι 
εξοπλιςμζνοσ με διάταξθ διόρκωςθσ ςυντελεςτι ιςχφοσ (Power factor 
correction unit) ζτςι ϊςτε ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ ςτθν είςοδο να είναι 
μεγαλφτεροσ από 0,99 με πλιρεσ φορτίο ςτθν ζξοδο του UPS. 

  

7.3. Φορτιςτισ: Ο ενςωματωμζνοσ ςτο προςφερόμενο UPS φορτιςτισ 
κα είναι ικανόσ να επαναφορτίηει ςτο 90% τθν πλιρωσ εκφορτιςμζνθ 
ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν και να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ διάρκεια ηωισ 
των ςυςςωρευτϊν. Θ φόρτιςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται όταν το 
UPS είναι ςυνδεμζνο με τθν παροχι ειςόδου και θ είςοδοσ είναι μζςα ςε 
αποδεκτά όρια, ανεξάρτθτα από το αν το UPS είναι ενεργοποιθμζνο ι 
απενεργοποιθμζνο (ON ι OFF). Ο φορτιςτισ κα πρζπει να προςτατεφει 
τθ ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν από υπερφόρτιςθ.  
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7.4. υςτοιχία υςςωρευτϊν: Θ ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν κα πρζπει να 
αποτελείται από επιμζρουσ τεμάχια ςυςςωρευτϊν Μολφβδου-οξζοσ 
κλειςτοφ τφπου χωρίσ απαίτθςθ ςυντιρθςθσ (VRLA Valve Regulated Lead 
Acid Batteries) και κα είναι ικανι να παρζχει αυτονομία άνω των 
δεκαπζντε (15) λεπτϊν ςτο πλιρεσ φορτίο υπολογιςμζνο με ςυντελεςτι 
ιςχφοσ εξόδου 0,9. Θ ςυςτοιχία των ςυςςωρευτϊν κάκε UPS κα είναι 
τοποκετθμζνθ εντόσ καμπίνασ ελαχίςτου βακμοφ προςταςίασ IP 31. 

  

7.5. Μετατροπζασ: Ο μετατροπζασ κα είναι τεχνολογίασ IGBT. Ο 
ςχεδιαςμόσ του μετατροπζα κα είναι τζτοιοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται τα 
παρακάτω: 
Α) Θα μετατρζπει το ςυνεχζσ ρεφμα από τον ανορκωτι ι τθ ςυςτοιχία 
ςυςςωρευτϊν ςε εναλλαςςόμενο ρεφμα. 
Β) Θα φζρει κατάλλθλο φίλτρο εξόδου ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
τροφοδοςία των φορτίων με θμιτονοειδι κυματομορφι χωρίσ 
παραμορφϊςεισ (THDi<3%). 
Γ) Θα απενεργοποιείται ςε περίπτωςθ χαμθλισ τάςθσ ςυςςωρευτϊν, 
προςτατεφοντάσ τουσ ζτςι από βακιά εκφόρτιςθ. 
Δ) Θα απενεργοποιείται ςε περίπτωςθ εςωτερικισ υπερκζρμανςθσ.  
Ε) Θα φζρει κφκλωμα ελζγχου υπερφόρτωςθσ και βραχυκυκλϊματοσ τθσ 
εξόδου για προςταςία των ςυνδεδεμζνων φορτίων. 
ΣΤ) Θα φζρει κφκλωμα ελζγχου από και προσ τθν εναλλακτικι γραμμι 
τροφοδοςίασ.  
Η) H ανοχι υπερφόρτωςθσ του μετατροπζα κα είναι τζτοια ϊςτε αυτόσ 
να λειτουργεί:   
Η1) Συνεχϊσ με φορτίο ζωσ το 105% του ονομαςτικοφ  
Η2) Για 10 λεπτά ςε φορτίο 105% - 125% του ονομαςτικοφ 
Η3) Για 1 λεπτό ςε φορτίο 125% - 150% του ονομαςτικοφ  
Η4) Για 10 δευτερόλεπτα ςε φορτίο 150% 

  

7.6. Αυτόματοσ Μεταγωγικόσ Διακόπτθσ: Ο Αυτόματοσ Μεταγωγικόσ 
Διακόπτθσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν μεταγωγι του φορτίου από τθν 
ζξοδο του μετατροπζα ςτθν εναλλακτικι γραμμι τροφοδοςίασ ςε 
περίπτωςθ εςωτερικισ βλάβθσ, υπερφόρτωςθσ (overload) και 
υπερκζρμανςθσ. Θ μεταγωγι του UPS από το μετατροπζα ςτον 
αυτόματο μεταγωγικό διακόπτθ και αντίςτροφα κα γίνεται ςε μθδενικό 
χρόνο.  

  

7.7. Χειροκίνθτοσ Μεταγωγικόσ Διακόπτθσ (Manual Bypass): O 
Χειροκίνθτοσ Μεταγωγικόσ Διακόπτθσ Ραράκαμψθσ (Manual By-Pass) κα 
είναι ενςωματωμζνοσ ςτο UPS. Θ Μεταγωγι των κρίςιμων φορτίων από 
τθν ζξοδο του μετατροπζα ςτο δίκτυο κακϊσ επίςθσ από το δίκτυο ςτθν 
ζξοδο του μετατροπζα κα πραγματοποιείται αδιάλειπτα μζςω του 
Χειροκίνθτου Μεταγωγικοφ Διακόπτθ (Manual By-Pass). Εφόςον τα 
κρίςιμα φορτία τροφοδοτοφνται μζςω του Χειροκίνθτου Μεταγωγικοφ 
Διακόπτθ (Manual By-Pass) το Σφςτθμα Αδιαλείπτου Λειτουργίασ κα 
είναι ανενεργό επιτρζποντασ κάκε εργαςία αποκατάςταςθσ βλάβθσ ι 
ςυντιρθςθσ με αςφάλεια. 
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7.8. Πίνακασ Ελζγχου: Ο Ρίνακασ Ελζγχου κα περιλαμβάνει 
φωτιηόμενθ οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων LCD με κομβία χειριςμοφ για τθν 
απεικόνιςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ του UPS. Μζςω του πίνακα 
ελζγχου κα δίδεται θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ των παρακάτω 
χειριςμϊν:  
Α) Ενεργοποίθςθ τθσ κανονικισ λειτουργίασ (Normal mode)  
Β) Μεταγωγι του φορτίου ςτθν εναλλακτικι γραμμι τροφοδοςίασ μζςω 
του αυτόματου μεταγωγικοφ διακόπτθ και αντίςτροφα  
Γ) Ακφρωςθ θχθτικϊν ςυναγερμϊν και απεικόνιςθ ενδείξεων 
Επίςθσ ςτθν οκόνθ LCD κα εμφανίηονται: θ κατάςταςθ λειτουργίασ, οι 
ενδείξεισ ςφαλμάτων και όλα τα θλεκτρικά μεγζκθ του UPS (τάςθ & 
ςυχνότθτα ειςόδου- εξόδου, φορτίο, τάςθ ςυςςωρευτϊν κλπ.). 

  

7.9. φνδεςθ Φορτίων: Το προςφερόμενο UPS κα πρζπει να διακζτει 
κλεμοςειρά ειςόδου - εξόδου για τθ ςφνδεςι του ςε πίνακα διανομισ 
φορτίων και ςυντελεςτι ιςχφοσ εξόδου (output power factor) 0,9 ϊςτε 
να υποςτθρίηει φορτία ιςχφοσ 160 kVA/144 kW κατϋελάχιςτο. 

  

7.10. Επικοινωνία: Το προςφερόμενο UPS κα ζχει κατάλλθλεσ 
δυνατότθτεσ (κατά προτίμθςθ) επικοινωνίασ με υφιςτάμενο ςφςτθμα 
διαχείριςθσ κτθρίου (Building Management System – BMS), το οποίο 
είναι εγκατεςτθμζνο ςε άλλο διπλανό χϊρο. 

  

8. Δγγύηζη Καλήρ Λειηοςπγίαρ  

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

Κάκε ζνα UPS κα πρζπει να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ διάρκειασ _48 μθνϊν_ προςδιοριηομζνθσ από τθν οριςτικι 
παραλαβι και τθν κατάκεςθ ςχετικισ εγγυθτικισ καλισ λειτουργίασ, θ 
οποία κα καλφπτει και όλα τα αναλϊςιμα μζρθ του 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυςτοιχίασ ςυςςωρευτϊν. 

  

9. Σόπορ Δγκαηάζηαζηρ 

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

Κάκε UPS πρόκειται να εγκαταςτακεί ςτο κεντρικό κτίριο του ΕΙΜ ςτο 
τετράγωνο 45 τθσ Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Θεςςαλονίκθσ ςτθ Σίνδο ςτο 
υπόγειο επίπεδό του και ςτο χϊρο του μθχανοςταςίου.  

  

10. Σεσνική Τποζηήπιξη μεηά ηην Πώληζη   

Ο Ανάδοχοσ είναι απαραίτθτο να διακζτει οργανωμζνο Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ με τθ δυνατότθτα: 

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

10.1. Άμεςθσ ανταπόκριςθσ ςε αιτιματα αποκατάςταςθσ βλαβϊν και 
προβλθμάτων εντόσ μίασ (1) θμζρασ για επιτόπου επεμβάςεισ και 
εργαςίεσ ςτο χϊρο του ΕΙΜ. 

  

10.2. Άμεςθσ ανταπόκριςθσ ςε αιτιματα για απομακρυςμζνθ 
υποςτιριξθ (μζςω τθλεφϊνου, e-mail, skype, κλπ.) εντόσ δφο (2) ωρϊν.  

  

10.3 Σχετικι εγγφθςθ για τθ διάκεςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ των UPS για 
περίοδο 10 ετϊν με τθν παράδοςθ και κζςθ ςε λειτουργία τουσ ςτο ΕΙΜ. 

  

11. Δπάπκεια ανηαλλακηικών 

Απαιτιςεισ / Προδιαγραφζσ Εκπλιρωςθ  
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν επάρκεια ανταλλακτικϊν για περίοδο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν με ςχετικι βεβαίωςθ του Καταςκευαςτι. 

  

 


