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Το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., Ν.Π.Δ.Δ., έχοντας υπόψη: 

 

 
1. Το  Ν. 2362/1995  (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις»,  άρθρο  84. 
2. Το Ν. 2286/1995  (ΦΕΚ  19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες  Δημοσίου  Τομέα & Ρυθμίσεις 

Συναφών Θεμάτων»,  όπως   τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  8  του  Ν.  2741/1999  (ΦΕΚ  
199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης & λοιπές διατάξεις». 

3. Το  Ν.  2198/1994  (ΦΕΚ  43/Α/22.3.94) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων & άλλες  
διατάξεις»,  άρθρο  24. 

4. Το  Ν. 2556/97 (ΦΕΚ  270/97) «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ 
και άλλα θέματα»,  άρθρο  20  παρ.  14. 

5. Το  Ν.  3863/2010 (ΦΕΚ  115/Α/10)  «Νέο Ασφαλιστικό  Σύστημα  και  συναφείς  
διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις  εργασιακές  σχέσεις»,  άρθρο  68. 

6. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

7. Tou N. 4412/2016(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και     
Υπηρεσιών        (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 

8. Την υπ’ αριθ. 735/27.07.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., που αναφέρεται στην 
έγκριση της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 

9. Την υπ’ αριθ. 969/05.10.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., που αναφέρεται στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθ 735/27.07.2016 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ως προς 
την προϋπολογισθείσα δαπάνη του εν λόγω διαγωνισμού.   

10. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 46054/211/18.10.2016 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 
,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  για την οποία εγκρίνεται η προμήθεια 

11. Την υπ’ αριθ. 1155/09.11.2016 απόφαση Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ με την οποία εγκρίνεται η 
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος    

 
 

                                                               Προκηρύσσει 

με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή στο σύνολο των ειδών για την  προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 
(εκτυπωτές και ηλεκτρονικοί υπολογιστές)  για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΥΤΕΚΩ, 
επί της οδού Πατησίων 54, προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (5.700,00€)   πλέον 
Φ.Π.Α..  
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Στο κόστος της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνεται η θέση σε ομαλή και πλήρη λειτουργία 
του παραπάνω εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και η αρμονική ένταξή του στο υπάρχον 
σύστημα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ταμείου. 

 
 
 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης είναι η προμήθεια 5 εκτυπωτών και 3 ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, η θέση αυτών σε ομαλή και πλήρη λειτουργία καθώς και η αρμονική ένταξή 
τους στο υπάρχον σύστημα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ταμείου, με βάση  τις Τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω. 
 
    
Στη διαδικασία μπορούν να μετέχουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν σχετική επιχειρηματική   
δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων (κοινοπραξίες) . 
 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
που θα είναι συντεταγμένη υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα,  τα  εξής:  
 

 
1. Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  (Α΄ 75),  όπως  

εκάστοτε  ισχύει, στην  οποία: 
 

1.1.  Να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  ή  διαδικασίας  ανάθεσης  στον    οποίο  
συμμετέχουν. 

1.2.  Να  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους, 
α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα  ήτοι : 
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), 
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 
τρομοκτατίας όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις 
διατάξεις της οδηγίας 2006/70/ΕΚ (ΕΕ L 214/29/4.08.2006) οι οποίες ενσωματώνονται με το ν 
3691/2008 (Α’ 166)  
vi) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1.6.2.α του 
παρόντος υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α , 
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
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- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του 
εδ.1.6.2.α.του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην 
Ένωση ή Κοινοπραξία. 
vii) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
β. Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.   

γ. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν.1892/1990 (A΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).    

δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής 
Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους Φορείς στους οποίους καταβάλουν 
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.   

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά, τους κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν 
αφορά συνεταιρισμούς),   

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

στ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από Διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ζ. Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
η. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
  Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα(30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
και  δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 
ή τα ΚΕΠ.(Ν.4250/2014 αρ. 3) 

 
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
1.3 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 
Ο.Ε και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου. 
1.4  Άλλα δικαιολογητικά: 

α)  Δήλωση, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Eλληνικού Δημοσίου με απόφαση 
του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

γ)  Δήλωση περί των τυχόν νομικών περιορισμών λειτουργίας της επιχείρησης και περί του 
εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

δ) Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 
της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

ε) Δήλωση ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα. 
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προμηθευτή από το Διαγωνισμό. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα 
από την κατά νόμο Αρμόδια Αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
1.5  Ότι έλαβαν γνώση όλων των διατυπωμένων στη παρούσα Προκήρυξη Γενικών Όρων 

Διαγωνισμού, τους μελέτησαν με ιδιαίτερη προσοχή και ότι αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το Υπόδειγμα [1].. 

1.6   Ότι οφείλουν να αποκαθιστούν απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε 
βάρος του  ΤΑΥΤΕΚΩ κατά περίπτωση, κατά την διάρκεια των εργασιών έστω και αν 
αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλειά τους ή των από αυτούς προστηθέντων 
προσώπων. 

 
Όλες οι άνωθι δηλώσεις μπορούν να περιλαμβάνονται  σε μια δήλωση. 
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι η 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς 
Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο  την  υπεύθυνη  δήλωση  περί  
μη  καταδίκης  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  παραπάνω  αδικήματα,  
υποβάλλουν: 

 οι  Διαχειριστές,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι  Ο.Ε.,  Ε.Ε.  ή  Ε.Π.Ε. 

 ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  και  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι  
Α.Ε. 

 σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικού  προσώπου,  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποί  του. 
Όταν  ο  προσφέρων  είναι  συνεταιρισμός  η  ως  άνω  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  από  
τον  Πρόεδρο  του  συνεταιρισμού. 
Όταν  ο  προσφέρων  είναι  ένωση  προμηθευτών – κοινοπραξία,  η  ως  άνω  δήλωση  αφορά  
κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  που  συμμετέχει  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία.  

 
2. Τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δηλώνουν  ότι: 

 Δεν  τελούν  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  καθώς  και  σε  
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  διαδικασία. 

 Δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  ή  ειδική  εκκαθάριση  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  
καταστάσεις,  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  
εκκαθάρισης  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις.   

 Είναι  εγγεγραμμένα  στα  μητρώα  του  οικείου  επιμελητηρίου  της  χώρας  
εγκατάστασής  τους  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές  οργανώσεις,  ομοίως  της  
χώρας  εγκατάστασής  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού. 

 
3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του  

    συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης     
    δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος προτίθεται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό και έχει λάβει γνώση της 
προκήρυξης από το διαδίκτυο, πρέπει να γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του στο τμήμα 
προμηθειών του ΤΑΥΤΕΚΩ, ώστε να ειδοποιηθεί εγκαίρως για τυχόν αλλαγές στην προκήρυξη. Σε 
διαφορετική περίπτωση, το ΤΑΥΤΕΚΩ δε φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένες προσφορές που 
οφείλονται σε τροποποιήσεις των όρων του διαγωνισμού. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Όλοι οι φάκελοι θα αναγράφουν την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος προμηθευτή, καθώς 
και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σύμφωνα με την 
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υπ΄αριθ 28659/27694/61 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών έως την 28/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00μμ 
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει μέχρι και την 28/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00μμ στα γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54 – Αθήνα 4ος όροφος (Πρωτόκολλο)  
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται.  
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  δημόσια, την 28/11/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:15πμ  στα  γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54 – Αθήνα 6ος όροφος( Αίθουσα 
συνεδριάσεων ΔΣ) 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.700,00 €, πλέον ΦΠΑ  
 
Α) Ο υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την 
ένδειξη ‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’ 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεί;α της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον υποφάκελο , τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαιτέρως και ακολουθουν τον κυρίως 
φάκελο νε την ένδειξη ‘’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου  
Επίσης στον υποφάκελο με την τεχνική προσφορά θα περιέχονται και οι πίνακες 
συμπληρωμένοι οι οποίοι υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έπονται 
του καταλόγου 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

 

Α/

Α 

           α  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

   

β 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

          γ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

           δ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Αριθμός Εκτυπωτών 5   

 Τεχνολογία  εκτύπωσης Monochrome Laser   

 Μέγεθος χαρτιού Α4   

 Tαχύτητα εκτύπωσης >= 42 σελίδες/λεπτό (pp

m) 

  

 Εκτύπωση Διπλής Όψης ΝΑΙ   

 Χρόνος εκτύπωσης πρώτης 

σελίδας 

=< 6.5 seconds   

 Ανάλυση εκτύπωσης >= 1200 x 1200 dpi   

 Μνήμη (ενσωματωμένη) >= 256 MB   

 Ταχύτητα επεξεργαστή  >= 800 Mhz   

 Έισοδος χαρτιού     >= 250 φύλλα   

 Έξοδος χαρτιού     >= 150 φύλλα   

 Μηνιαίος φόρτος εργασίας 

σε  σελίδες (Duty Cycle) 

>= 120.000 σελ./μήνα   

 Σύνδεση Ethernet 10/100/100

0 
ΝΑΙ 

  

 Σύνδεση USB 2.0 ΝΑΙ   

 Εγγύηση 1 έτος   

 Αναλώσιμα Να προσφερθεί με τα 

απαραίτητα αναλώσιμα για 

την εκτύπωση 15.000 

σελίδων τουλάχιστον 

έκαστος 

  

 Θέση σε ομαλή και πλήρη 

λειτουργία. Ένταξη στο 

σύστημα  

ΝΑΙ 
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            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

 

Α/Α Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

β 

ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 

γ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

           δ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΣΕΙΣ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ    

 ΓΕΝΙΚΑ    

 Ποσότητα 3   

 Τύπου Mini Tower NAI   

 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

 Το προτεινόμενο σύστημα είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα 

που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή προέρχονται από την ίδια 

κατασκευάστρια εταιρία. Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει 

γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 

9001. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT, CECP, RoHS NAI   

 Intel Η81Chipset ή καλύτερο NAI   

 Δυνατότητες Security: TPM 1.2 , BIOS Password NAI   

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ    

 Επεξεργαστή Intel i3 4
th

 generation ή καλύτερο ΝΑΙ   

 Αριθμός επεξεργαστών  ≥ 1   

 Αριθμός πυρήνων Επεξεργαστή  ≥ 2   

 Συχνότητα λειτουργίας  ≥ 3.6GHz   

 Cache Επεξεργαστής ≥ 3 MB   

 ΜΝΗΜΗ    

 Mέγεθος Κεντρικής Μνήμης ≥ 4 GB   

 Μέγιστο Μέγεθος Κεντρικής Μνήμης ≥ 16 GB   

 Τύπος Μνήμης DDR3 συχνότητας ≥ 1600 MHz   

 DIMM slots ≥ 2   

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

 Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων 3.5” ≥ 1   

 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 500 GB   

 Τεχνολογία δίσκου SATAIII NAI   

 Ταχύτητα δίσκου ≥ 7200 rpm   

 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων 3.5” ≥ 2   

 ΜΟΝΑΔΑ 16xDVD+/-RW εσωτερική ΝΑΙ   

 Να διαθέτει 2 x  External 5.25”  Bays NAI   

 I/O PORTS On-board    

 ΘύρεςδικτύουEthernetταχύτητας 10/100/1000 ≥ 1   

 Audio-In , Audio-Out , Microphone , Headphone NAI   

 I/O ΘΕΣΕΙΣΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI Express x16  ≥ 1   

 I/O ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI Express x1 ≥ 3   

 Θύρες USB 2.0 ποσότητα (τουλάχιστον 2 μπροστά) ≥ 6   

 Θύρες USB 3.0 ποσότητα  ≥ 2   

 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ    

 Ισχύς ≤ 290 Watt   

 Efficiency ≥ 85%   

 ENERGY STAR Compliant NAI   

 Active PFC NAI   
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Οδηγίες συμπλήρωσης του ανωτέρω καταλόγου: 
 
Στην στήλη «Περιγραφή» θα περιέχονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές επακριβώς και με πληρότητα. 
 
Στην στήλη «Απαίτηση» έχουν συμπληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες είναι απαιτητές 
που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. 
 
Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΥΠΕΡ εάν 
η αντίστοιχη προδιαγραφή  πληρούται ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά. 
 
* Το πεδίο (γ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. 

 
 Τηλεφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με  τις Τεχνικές Προδιαγραφές: 
Κος Πατσιούδης Δημήτριος τηλ 210 8808880,  fax 210 8814449, e-mail: d.patsioudis@tayteko.gr 
 
Β) Η Οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο 
από τον κάθε συμμετέχοντα.  
     Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες  από   την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 ΗΧΟΣ    

 Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου ΝΑΙ   

 Εσωτερικό ηχείο ΝΑΙ   

 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

 Ενσωματωμένη Intel HD Graphics ή καλύτερη ΝΑΙ   

 
Έξοδοι σήματος 

VGA 

&DisplayPort 
  

 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB ΕΛΛΗΝΙΚΟ του ίδιου κατασκευαστή ΝΑΙ   

 ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ του ίδιου κατασκευαστή ΝΑΙ   

 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΝΑΙ   

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ 

Windows7 

Pro64bit 
  

 Εγγύηση On-Site Next Business Day από τον κατασκευαστή ≥ 5 Χρόνια   

     

 ΟΘΟΝΗ του ίδιου κατασκευαστή NAI   

 Διαστάσεις ≥ 21.5”   

 Τεχνολογίας LED NAI   

 Aspect Ratio 16:9   

 Ανάλυση ≥ 1920x1080   

 
Είσοδος σήματος 

VGA 

&DisplayPort 
  

 Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2   

 Typical Contrast Ratio ≥ 1.000:1   

 Response Time ≤ 5 ms   

 Pixel Pitch ≤ 0.25 mm   

 Viewing Angle ≥ 160 / 170   

 Tilt NAI   

 VESA mount support NAI   

 Security Lock Slot NAI   

 
Να παρέχονται cables 

Display Port, 

Power 
  

 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT, TCO NAI   

 Εγγύηση από τον κατασκευαστή ≥ 3Χρόνια   

 Θέση σε ομαλή και πλήρη λειτουργία. Ένταξη στο σύστημα ΝΑΙ   
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     Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
 

 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
αριθμητικώς. 

 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται, σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς, αλλά ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της.  

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Ποσοστό Φ.Π.Α που επιβαρύνει την τιμή των  προσφερόμενων υπηρεσιών σε ποσοστό 
επί τοις εκατό (%) και σε ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα 
περιλαμβάνεται στην κύρια τιμή. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α 
αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) 

 Οι κρατήσεις 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς. 

 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 
αυτό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 88 
του Ν. 4412/2016, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι 
αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας ή τις 
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την παροχή υπηρεσιών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 
   Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση 
των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

 
 
     ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
     Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου πραγματοποιείται ως εξής:  

 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων. 
 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από 
το τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  
 Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως 
κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου είναι τα κάτωθι : 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ    : ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ    
ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 

Α.Φ.Μ  : 998191503 
Δ.Ο.Υ.  : ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   : ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 –ΑΘΗΝΑ 
Επισημαίνεται, ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ 
της ημερομηνίας εκδόσεως του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των εργασιών. 

Κατά την πληρωμή ο μειοδότης θα προσκομίσει Πιστοποιητικό Φορολογικής και 
Ασφαλιστικής ενημερότητας (στην περίπτωση που το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 
1.500,00 €)  καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόμο, το οποίο τυχόν 
ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3, εδ. 7 του Ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 375, παράγραφος 7 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500,00€.    

 

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί  
επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό 
της αξίας της προμήθειας, με συντελεστή 4% για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00 €. 

Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται και αποδίδονται στο Δημόσιο και στα δικαιούχα ταμεία. 

 
 
 Επισημαίνεται ότι: 

 Προσφορές στις οποίες θα προτείνονται εναλλακτικές λύσεις θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να προσφέρουν μία πλήρη λύση. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
της Προκήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά τη κρίση της 
αρμόδιας επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται 
υπόψη. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την 
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
       Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 
παρούσα διακήρυξη. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Δημόσιων Διαγωνισμών. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και λαμβάνουν 
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
      
Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
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Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 
και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται, τίθεται σφραγίδα από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι 
μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται 
με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το 
οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.  

 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση 
των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές,  αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διαγωνισμού.  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται 
επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με 
τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη παρούσα Διακήρυξη, γίνεται μετά από 
αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου. 

 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς  

 
Επισημαίνεται ότι εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών κατά την ημέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, δύναται η Επιτροπή Διαγωνισμού να προχωρήσει στην αποσφράγιση 

των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια συνεδρίαση. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά έναντι των οποίων 
υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση, διαφορετικά ο προσφέρων θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την οποία κατέθεσε με την προσφορά του. Στην 
περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά 
βαθμολόγησης προσφέροντα με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει τη Σύμβαση 
μαζί του. 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως 
άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό. 
Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει 
ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την 
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η 
οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η 
ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 
προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.  
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών, προβαίνει στην 
αποσφράγιση και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του  προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω 
πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας. 
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης 
του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, 
προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία. 
 
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: 
 
1. Οι  Έλληνες  πολίτες: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  

i) για κάποιο από τα αδικήματα  
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 
δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), 
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, 
iii) το προβλεπόμενο από τον Αγορανομικό Κώδικα αδίκημα σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εταιρικής και εργαζομένων κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  

 
2. Οι  αλλοδαποί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω 
παραγράφου   
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β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η τυχόν έλλειψη δικαιολογητικού δεν συμπληρώνεται 
και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
3. Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά:   

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα. 
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, 
αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρος και τον 
Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού 
προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους  του. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ 101, A΄), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

- Επί ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα 
στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν.2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε 
ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση. 

- Επί ημεδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 
της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

 
4.   Οι  συνεταιρισμοί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της περίπτωσης α της παραγράφου 1.    

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1, εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και  των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου  2, εφόσον πρόκειται 
για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 3. 

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
5.  Οι  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση. 

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με 
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συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 

Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. 
Η ένωση υποχρεούται να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να: 
i.αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης/κοινοπραξίας για 
συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην ένωση/κοινοπραξία, 

ii.αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος 
της ένωσης/κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας 
των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου, 

iii.δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το 
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την 
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να προτείνουν αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου, δύναται  να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην 
κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. 
 
3.2  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή 
που προσφέρει την αμέσως επόμενη  τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας 
από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
από αυτές, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά  κατακύρωσης  καταπίπτει 
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.  
 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 

 Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
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 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά 
την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η προκήρυξη. 

 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της 
στην Τράπεζα. 

 Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.. 

 
     ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
      Για τις ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του έως 

και την κατακυρωτική απόφαση, της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ' αυτόν, εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 127 του  Ν. 4412/2016.   
 

     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή ή ο διάδοχος φορέας, διατηρεί το δικαίωμα: 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, χωρίς εκ τούτου 
να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των προσφερόντων. 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των προδιαγραφών της προκήρυξης. 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις 
περί δημοσίων συμβάσεων 
 
Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού αποστέλλεται σχετική 
έγγραφη ανακοίνωση, με απόδειξη, με την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής 
αξίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν ο ΦΠΑ, η οποία θα παρακρατηθεί μέχρι τη λήξη 
της σύμβασης, καθώς και τυχόν άλλα δικαιολογητικά. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η 
ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 
Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ ή του διάδοχου φορέα.  
 
Η Σύμβαση θα καταρτισθεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 
στην προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου. Θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

 
 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του προμηθευτή να υπογράψει τη Σύμβαση επιβάλλονται 
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες κυρώσεις: 
 
α) Κατάπτωση υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής της εγγύησης συμμετοχής. Ο Προμηθευτής 
υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η 
έκπτωση.  
 
β)   Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει 
μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δημοσίου ή τυχόν διαφέρον 
που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή.  
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γ)   Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των 
προμηθειών των Φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.2286/95.  
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΡΗΤΡΕΣ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 
Να παραδώσει το έργο εντός 20 ημερολογιακών ημερών.  
 

      Σε περίπτωση   παράδοσης του έργου πέραν των είκοσι  (20) ημερών συμφωνείται ποινική   
ρήτρα  ποσοστού 10% επί του συνολικού τιμήματος του έργου. 

 

     Ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του   ΤΑΥΤΕΚΩ 
ή του διάδοχου φορέα και κατά την απόλυτη κρίση αυτών, να μετατίθεται έως σε περίπτωση 
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία  εμπρόθεσμης παράδοσης των 
εργασιών ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. 
 

 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και 
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί 
την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

 

 Αν ο Ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση του ΤΑΥΤΕΚΩ.) το έργο πριν την ολοκλήρωσή του 
το ΤΑΥΤΕΚΩ. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, να προβεί σε απευθείας ανάθεση (με 
ελεύθερη τιμή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει από τον έκπτωτη Ανάδοχο την 
προκύπτουσα διαφορά τιμής, παράλληλα με την αξίωση για κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης υπέρ αυτού, καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας, που τυχόν ήθελε 
επέλθει εις αυτή. 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
Για  την  επίλυση  τυχόν  διαφορών  που  θα  προκύψουν  κατά  την  εφαρμογή  της  σύμβασης, 
αρμόδια  είναι  τα  δικαστήρια  της  έδρας  του  Ταμείου. 
Η περίληψη της προκήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ταμείου  
 
Πλήρη τεύχη με τους όρους της προκήρυξης, θα διανέμονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54 - Αθήνα, 2ος όροφος, 
τηλ. 210-8808776 ή 8808712,  fax 210-8808759  
 
Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη  ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 
 
 ΑΘΗΝΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
 
                                                                                        ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [1] 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
Ο υπογεγραμμένος ……………………………………………… που εκπροσωπώ νόμιμα την Εταιρεία 
………....…………………………………………………………………………………………. που μετέχει 
στην διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια εξοπλισμού 
πληροφορικής (εκτυπωτές και ηλεκτρονικοί υπολογιστές)  για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του ΤΑΥΤΕΚΩ, επί της οδού Πατησίων 54, προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 
(5.700,00€)   πλέον Φ.Π.Α. έλαβα γνώση όλων των διατυπωμένων στη σχετική πρόσκληση Όρων 
του Διαγωνισμού, τους μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ’ ονόματος της παραπάνω 
αναγραφομένης Εταιρείας, αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. 
 
 
 
 
 

Αθήνα: .……………….. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

 

Α/Α             Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

β 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

     γ 

ΑΠΑΝΤ

ΗΣΗ 

     δ 

ΠΑΡΑΤΗΡ

ΗΣΕΙΣ 

 Αριθμός Εκτυπωτών 5   

 Τεχνολογία  εκτύπωσης Monochrome Laser   

 Μέγεθος χαρτιού Α4   

 Tαχύτητα εκτύπωσης >= 42 σελίδες/λεπτό (pp

m) 

  

 Εκτύπωση Διπλής Όψης ΝΑΙ   

 Χρόνος εκτύπωσης πρώτης 

σελίδας 

=< 6.5 seconds   

 Ανάλυση εκτύπωσης >= 1200 x 1200 dpi   

 Μνήμη (ενσωματωμένη) >= 256 MB   

 Ταχύτητα επεξεργαστή  >= 800 Mhz   

 Έισοδος χαρτιού     >= 250 φύλλα   

 Έξοδος χαρτιού     >= 150 φύλλα   

 Μηνιαίος φόρτος εργασίας 

σε  σελίδες (Duty Cycle) 

>= 120.000 σελ./μήνα   

 Σύνδεση Ethernet 10/100/1

000 

ΝΑΙ   

 Σύνδεση USB 2.0 ΝΑΙ   

 Εγγύηση 1 έτος   

 Αναλώσιμα Να προσφερθεί με τα 

απαραίτητα αναλώσιμα 

για την εκτύπωση 

15.000 σελίδων 

τουλάχιστον έκαστος 

  

 Θέση σε ομαλή και πλήρη 

λειτουργία. Ένταξη στο 

σύστημα 

ΝΑΙ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Α/Α Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

β 

ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

γ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

           δ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΣΕΙΣ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ    

 ΓΕΝΙΚΑ    

 Ποσότητα 3   

 Τύπου Mini Tower NAI   

 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

 Το προτεινόμενο σύστημα είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα που 

συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή προέρχονται από την ίδια 

κατασκευάστρια εταιρία. Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει 

σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT, CECP, RoHS NAI   

 Intel Η81Chipset ή καλύτερο NAI   

 Δυνατότητες Security: TPM 1.2 , BIOS Password NAI   

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ    

 Επεξεργαστή Intel i3 4
th

 generation ή καλύτερο ΝΑΙ   

 Αριθμός επεξεργαστών  ≥ 1   

 Αριθμός πυρήνων Επεξεργαστή  ≥ 2   

 Συχνότητα λειτουργίας  ≥ 3.6GHz   

 Cache Επεξεργαστής ≥ 3 MB   

 ΜΝΗΜΗ    

 Mέγεθος Κεντρικής Μνήμης ≥ 4 GB   

 Μέγιστο Μέγεθος Κεντρικής Μνήμης ≥ 16 GB   

 Τύπος Μνήμης DDR3 συχνότητας ≥ 1600 MHz   

 DIMM slots ≥ 2   

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

 Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων 3.5” ≥ 1   

 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 500 GB   

 Τεχνολογία δίσκου SATAIII NAI   

 Ταχύτητα δίσκου ≥ 7200 rpm   

 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων 3.5” ≥ 2   

 ΜΟΝΑΔΑ 16xDVD+/-RW εσωτερική ΝΑΙ   

 Να διαθέτει 2 x  External 5.25”  Bays NAI   

 I/O PORTS On-board    

 ΘύρεςδικτύουEthernetταχύτητας 10/100/1000 ≥ 1   

 Audio-In , Audio-Out , Microphone , Headphone NAI   

 I/O ΘΕΣΕΙΣΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI Express x16  ≥ 1   

 I/O ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI Express x1 ≥ 3   

 Θύρες USB 2.0 ποσότητα (τουλάχιστον 2 μπροστά) ≥ 6   

 Θύρες USB 3.0 ποσότητα  ≥ 2   

 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ    

 Ισχύς ≤ 290 Watt   

 Efficiency ≥ 85%   

 ENERGY STAR Compliant NAI   
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 Active PFC NAI   

 ΗΧΟΣ    

 Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου ΝΑΙ   

 Εσωτερικό ηχείο ΝΑΙ   

 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

 Ενσωματωμένη Intel HD Graphics ή καλύτερη ΝΑΙ   

 

Έξοδοι σήματος 

VGA 

&DisplayPor

t 
  

 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB ΕΛΛΗΝΙΚΟ του ίδιου κατασκευαστή ΝΑΙ   

 ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ του ίδιου κατασκευαστή ΝΑΙ   

 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΝΑΙ   

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ 

Windows7 

Pro64bit 
  

 Εγγύηση On-Site Next Business Day από τον κατασκευαστή ≥ 5 Χρόνια   

     

 ΟΘΟΝΗ του ίδιου κατασκευαστή NAI   

 Διαστάσεις ≥ 21.5”   

 Τεχνολογίας LED NAI   

 Aspect Ratio 16:9   

 Ανάλυση ≥ 1920x1080   

 

Είσοδος σήματος 

VGA 

&DisplayPor

t 
  

 Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2   

 Typical Contrast Ratio ≥ 1.000:1   

 Response Time ≤ 5 ms   

 Pixel Pitch ≤ 0.25 mm   

 Viewing Angle ≥ 160 / 170   

 Tilt NAI   

 VESA mount support NAI   

 Security Lock Slot NAI   

 
Να παρέχονται cables 

Display Port, 

Power 
  

 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT, TCO NAI   

 Εγγύηση από τον κατασκευαστή ≥ 3Χρόνια   

 Θέση σε ομαλή και πλήρη λειτουργία. Ένταξη στο σύστημα ΝΑΙ   


