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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΟΤ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΛΛΑΔΑ  
για τθν “Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ”  
*υποζργο 8, Ρράξθσ “ΛΑΕΤΘΣ” - MIS 5010951] 

 
με τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΜΘΜΑ ΚΕΚΥΑΣ 
ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ 
ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΡ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΘ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΒΕΛΤΙΣΤΘΣ ΣΧΕΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ – ΤΙΜΘΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 12.860,01 Ευρϊ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ Ρ.Δ.Ε., Σ.Α. ΕΡ0221 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑΞΘΣ 2018ΕΡ02210027 
ΚΩΔΙΚΟ ΟΠ 5010951 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Θ Ρράξθ «ΛΑΕΤΘΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ» ζχει ενταχκεί ςτον Άξονα 
Ρροτεραιότθτασ «ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΟΣ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘ» ΤΟΥ Ε.Ρ. «ΙΟΝΙΑ ΝΘΣΙΑ» και ςυγχρθματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΡΤΑ).  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1 Σεπτεμβρίου 2021, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 13.00 

mailto:tee__kerk@tee.gr
ΑΔΑ: ΨΒΚΧ46Ψ842-ΦΨΨ
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ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  Λ. Αλεξάνδρασ 13, 4οσ όροφοσ, 491 32 Κζρκυρα 

 

Πύνακασ περιεχομϋνων 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ4 

1.1. Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ4 

1.2. Στοιχεία Διαδικαςίασ4 

1.3. Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ4 

1.4. Κριτιριο Ανάκεςθσ6 

1.5. Θεςμικό πλαίςιο6 

1.6. Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ7 

1.7. Δθμοςιότθτα8 

1.8. Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ8 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ8 

2.1 Αντικείμενο τθσ υπό Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Σφβαςθσ8 

2.2 Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ8 

2.3 Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ.9 

2.4 Ρεριεχόμενο φακζλου προςφοράσφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 

2.4.1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισφάλμα! Δεν ζχει οριςτεί ςελιδοδείκτθσ. 

2.5.    Τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με το ΡαράρτθμαΙ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – ΦΥΛΛΑ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ»13 

2.6. Οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙ «Ζντυπο 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ»13 

2.7. Εγγυιςεισ14 

2.8. Δικαίωμα ςυμμετοχισ14 

3.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ15 

3.1. Αξιολόγθςθ προςφορϊν15 

3.2 Τρόποσ Αξιολόγθςθσ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν16 

3.3 Τρόποσ Αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν16 

3.4 Ρροκεςμία υποβολισ προςφορϊν17 
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3.5. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν17 

3.6. Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν17 

4. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ18 

4.1. Αποςφράγιςθ προςφορϊν18 

4.2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν18 

4.3. Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ19 

4.4. Τρόποσ Ρλθρωμισ – Ραραλαβισ20 

4.5. Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ22 

4.6. Ενςτάςεισ22 

4.7. Καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ22 

4.8. Ραροχι Διευκρινιςεων23 

4.9. Ματαίωςθ Διαδικαςίασ23 

5. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ23 

5.1. Ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ23 

5.2. Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ24 

5.3. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ24 

6. ΡΑΑΔΟΣΘ ΚΑΙ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ24 

6.1. Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου.24 

6.2. Ραραλαβι των προϊόντων24 

6.3. Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ των προϊόντων25 

6.4. Ζκπτωςθ του αναδόχου25 

6.5. Επίλυςθ διαφορϊν25 

7. ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ26 
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 
 

1.1. τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ 
Επωνυμία: Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ – Ρ. Τμιμα Κζρκυρασ 
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: Λ. Αλεξάνδρασ 13, πόλθ Κζρκυρα 
Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ: 49132  
ΑΦΜ: 090104055, ΔΟΥ Κζρκυρασ 
Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για πλθροφορίεσ: κα Αγγελικι Στραβοράβδθ (τθλ. 26610-30058) 
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: tee_kerk@tee.gr 
Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL):http://teekerk.gr 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νομικό πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία 
«ΤΕΕ – Ρεριφερειακό Τμιμα Κζρκυρασ», που εδρεφει ςτθν Κζρκυρα, επί τθσ Λεωφόρου Αλεξάνδρασ 13 και 
εκπροςωπείται νόμιμα. 
τοιχεία Επικοινωνίασ: 
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ (URL) : http://teekerk.gr 
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται είτε (α) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι 
είτε (β) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν ανωτζρω αρμόδια υπάλλθλο για πλθροφορίεσ: κα 
Αγγελικι Στραβοράβδθ (τθλ. 26610-30058) και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ tee_kerk@tee.gr. 

1.2. τοιχεύα Διαδικαςύασ 
Είδοσ διαδικαςίασ: Η προμικεια του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με τθ διαδικαςία τθσ 
AπευκείασAνάκεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)  όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 50 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09.03.2021) και τουσ ειδικότερουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ. 

1.3. υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 
Το Ρεριφερειακό Τμιμα Κζρκυρασ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, πρόκειται να προβεί, με τθ 
διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ ςτο πλαίςιο του Υποζργου 
(8) «Υποςτιριξθ για τα ζργα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ φυςικϊν κινδφνων», τθσ Ρράξθσ «ΛΑΕΤΘΣ – 
καινοτόμο επιχειρθςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φυςικϊν κινδφνων ςτθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων (MIS 
5010951)», όπου ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά» 2014-2020 και χρθματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και το Ελλθνικό Δθμόςιο, προχπολογιςμοφ 
2.087.269,00€/τθσ Ρράξθσ ΛΑΕΤΘΣ. 
 
Τα προσ τα προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ οδθγοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων 
Συμβάςεων, ωσ εξισ:   

 
 

mailto:tee_kerk@tee.gr
http://teekerk.gr/
http://teekerk.gr/
mailto:tee_kerk@tee.gr
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ΡΙΝΑΚΑΣ Ι 

Ρρομζτρθςθ ΥΛΙΚΩΝ προσ προμικεια 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ/ 

ΣΕΜΑΧΙΟ(€) 

(ΧΩΡΙ ΦΠΑ) 

CPV ΠΑΚΕΣΟ 
ΕΡΓΑΙΑ/ΠΑ

ΡΑΔΟΣΕΟ 

1 Server (Σφποσ-Form  
Factor: Rack Mount,  

CPU:>= 21.000 

1 3.629,03€ 30211500-6 
 

ΡΕ8.2 
ΡΕ8.3 

2 Φορθτόσ Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτισ 
(Laptop, Διαγώνιοσ οκόνθσ: 

15.6"(portablecomputer) 

3 1.048,39 € 30213100-6 ΡΕ8.1 
ΡΕ8.2 
ΡΕ8.3 

3 Φορθτι Σαμπλζτα  (Λειτουργικό 
ςφςτθμα Android,  

 Οκόνθ >=10.4” (tabletcomputer) 

2 403,23€  30213200-7 ΡΕ8.1 

4  Επιτραπζηιοσ Η/Τ (desktopcomputer) 1 669,35 € 30213300-8 ΡΕ8.1 

5    Σθλεόραςθ/Monitor>=50'' 4K 
 

1 645,16 € 30231300-0 ΡΕ8.1 

6 Οκόνθ επιτραπζηιου Η/Τ, διαγωνίου  
≥ 23,6'' έως 24''(flatpaneldisplays) 

1 161,29€ 30231310-3 ΡΕ8.1 

7 Ζγχρωμοσεκτυπωτισ Laser (laser 
printer) 

1 403,23€ 30232110-8 ΡΕ8.1 

8 Εξωτερικόσ ςκλθρόσ δίςκοσ, 2ΤΒ (min 
(hard disk drive) 

1 201,61€  30233140-4 ΡΕ8.1 

9 Δαπάνεσ Αναλωςίμων 

Tonerεκτυπωτών 

Κφλινδροι για μθχανιματα  Γραφείων 

Εκτυπωτικό Χαρτί 

ΚΑΤ’ 
ΑΡΟΚΟΡΘ 

709,69€  

30125110-5 
30124300-7 
30197630-1 

 
 
ΡΕ8.1 

ΡΕ8.2 
ΡΕ8.3 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 12.860,01€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ 10.370,98€+ ΦΠΑ 24%ιτοι2.489,03€). 
 
Στο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Φφλλα Συμμόρφωςθσ» αποτυπϊνονται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των ειδϊν προσ προμικεια,  τα οποία είδθ πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, ςε 
άριςτθ κατάςταςθ και όχι ανακαταςκευαςμζνα, ςτισ οποίεσ πρζπει να ανταποκρίνεται πλιρωσ θ προςφορά 
του εκάςτοτε προςφζροντα. 
 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 
ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ:10.370,98€  
ΦΡΑ 24%:2.489,03€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ: 12. 860,01€ 
 

1.4. Κριτόριο Ανϊθεςησ 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86 του 
Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το Άρκρο 30 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει. 
 

1.5. Θεςμικό πλαύςιο 
Για τθ διενζργεια τθσ εν λόγω προμικειασ λαμβάνονται υπόψθ οι παρακάτω διατάξεισ και αποφάςεισ νόμων 
και λοιπϊν εγγράφων: 
 
(α)  Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 4782/21 ΦΕΚ – 36 
Α/9.3.2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων 
ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ 
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 
(β) Θ με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/ 31.012.2018 Υπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα «Τροποποίθςθ και 
αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί 
κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και 
Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων», 
(γ) Θ υπ' αρικμ. 2837/30.07.2018 ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ 
Επιχειρθςιακοφ  Ρρογράμματοσ “ΙΟΝΙΑ ΝΘΣΙΑ” 
(δ) Θ Σ.Α.Ε. ΕΡ0221 Απόφαςθ εγγραφισ ςτο Ρ.Δ.Ε. με κωδικό ζργου 2018ΕΡ02210027 (ΑΔΑ 72Γ17ΛΕ-13) 

javascript:void(0);
ΑΔΑ: ΨΒΚΧ46Ψ842-ΦΨΨ



[7] 
 

 

 

ΤΟ ΕΓΟ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ Ε.Ρ. 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 2014 -2020 

 
 
 

(ε) Θ με αρ. πρωτ.: 143/01.04.2019 απόφαςθ 1θ τροποποίθςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ κακϊσ και θ με αρ. πρωτ.: 
1170/14.05.2021 απόφαςθ 2θσ τροποποίθςθ αυτισ. 
(ςτ) Θ με αρ.:ΔΕ/2020/Σ19/11/19.11.2020 Απόφαςθ τθσ Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΚΓ146Ψ842-Ε58) περί Συγκρότθςθσ των 
Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ Ραραλαβισ και Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων για τθν προμικεια του Εξοπλιςμοφ 
κακϊσ και θ με αρ. ΔΕ/2020/Σ20/04/24/11/2020 Απόφαςθ τθσ Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΗΓΙ46Ψ842-9ΩΟ) περί 
Συγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.  
(η) Θ με αρ. ΔΕ/2020/Σ23/03/29.12.2020 απόφαςθ δζςμευςθσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του Ρ. Τμιματοσ για 
τθν υλοποίθςθ  του Υποζργου (8) κατά το ζτοσ 2021. 
(ε)Θ υπ’ αρ. ΔΕ/2020/Σ01/01/19.01.2021 (ΑΑΥ 1/2021)  απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ Δζςμευςθσ τθσ Δ.Ε 
του Ρ. Τμιματοσ, 
(ςτ) Θ υπ’ αρ. πρωτ.: 831/14.05.2021 ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.Υ.Δ. Ε.Ρ. ΡΙΝ για τθν 3θ τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 
πρωτ.: 654/11/12/2018 ΑΥΙΜ του Υποζργου (8) τθσ Ρράξθσ ΛΑΕΤΘΣ.  
(θ) Θ με αρ. ΔΕ/2021/Σ07/089/18/05/2021 απόφαςθ τθσ Δ.Ε. (ΑΔΑ 968Ξ46Ψ842-ΧΜΡ) για τθν αποδοχι των 
τροποποιιςεων του Υποζργου (8) τθσ Ρράξθσ «ΛΑΕΤΘΣ - καινοτόμο επιχειρθςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ 
φυςικϊν κινδφνων ςτθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων» με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5010951, μετά τθν παροχι 
ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ΕΥΔ Ιονίων Νιςων.  
(κ) Θ με αρ. ΔΕ/2021/Σ07/09/18/05/2021 απόφαςθ τθσ Δ.Ε. (ΑΔΑ 968Ξ46Ψ842-ΧΜΡ) για τθν  ζγκριςθ τθσ 3θσ 
Απόφαςθσ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Υποζργου (8) «Υποςτιριξθ για τα ζργα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
φυςικϊν κινδφνων» τθσ Ρράξθσ «ΛΑΕΤΘΣ - καινοτόμο επιχειρθςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φυςικϊν 
κινδφνων ςτθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων» με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5010951, μετά τθσ παροχι ςφμφωνθσ 
γνϊμθσ τθσ ΕΥΔ Ιονίων Νιςων.  
(ι)Το υπ’ αρ . 21REQ008672712/27.05.2021 εγκεκριμζνο αίτθμα ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
 

1.6. Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού 
 
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ορίηεται θ 1θ Σεπτεμβρίου 2021, θμζρα Τετάρτθ και 
ϊρα 13.00.  
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα 
Κζρκυρασ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ, Λ. Αλεξάνδρασ 13, 491 32 Κζρκυρασ. 
 
Σε περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα ι δεν 
υποβλθκεί καμία προςφορά, θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και θ αποςφράγιςθ 
μετατίκεται ςε νζα θμζρα και ϊρα με απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του Ρ. Τμιματοσ, θ οποία κα 
αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, τουλάχιςτον τρείσ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα 
καταλθκτικι θμερομθνία. 
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1.7. Δημοςιότητα 
Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςτον ιςτότοποΔι@υγεια 
(http://diavgeia.gov.gr/), ενϊ παράλλθλα κα καταχωρθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ Ανακζτουςασ για δζκα (10) 
τουλάχιςτον θμζρεσ.  
 

1.8. Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ 
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικο-αςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Αντικεύμενο τησ υπό Ανϊθεςησ Δημόςιασ ύβαςησ 
Θ ανάκεςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, ιτοι SERVER, 
ςτακεροφ και φορθτοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, TABLET, Laser εκτυπωτι, εξωτερικοφ ςκλθροφ δίςκου, 
οκόνθσ ςτακεροφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, monitor και αναλωςίμων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 
Υποζργου (8) «Υποςτιριξθ για τα ζργα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ φυςικϊν κινδφνων», τθσ Ρράξθσ 
“ΛΑΕΤΘΣ – καινοτόμο επιχειρθςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φυςικϊν κινδφνων ςτθν Ρεριφζρεια Ιονίων 
Νιςων (MIS 5010951)», που ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα “Ιόνια Νθςιά” 2014-2020, όπωσ 
αυτά περιγράφονται ςτα φφλλα ςυμμόρφωςθσ, του Ραραρτιματοσ I τθσ παροφςθσ.  
 

2.2 Έγγραφα τησ ύμβαςησ 
Ωσ ζγγραφα ςυνδεδεμζνα με τθ διαδικαςία τθσ υπογραφισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν ανάκεςθ τθσ εν λόγω 
προμικειασ ςε οικονομικό φορζα, νοοφνται τα εξισ: 
1. Θ παροφςα αναλυτικι πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν (ςυμπεριλαμβάνονται τα Ραραρτιματα Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν και Φφλλων Συμμόρφωςθσ) 
2. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
3. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
4. Θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα 

http://diavgeia.gov.gr/
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2.3 Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ τησ προςφορϊσ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν διαδικαςία υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, επί του οποίου 
κααναγράφονται ευκρινϊσ: 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

τησ/του _____________*ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ+____________ 
_________*ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ+ _________ 

_________*ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ+ _________ 
για την απ' ευθείασ ανάθεςη δημόςιασ ςφμβαςησ με αντικείμενο την 

«Προμήθεια εξοπλιςμοφ Πληροφορικήσ (Τποζργο 8: Τποςτήριξη για τα ζργα του ςυςτήματοσ 
διαχείριςησ φυςικών κινδφνων, τησ Πράξησ ΛΑΕΡΣΗ (MIS 5010951))» 

 
Αναθζτουςα Αρχή: Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδοσ - Π. Σμήμα Κζρκυρασ. 

Σαχ. Δ/νςη: Λεωφόροσ Αλεξάνδρασ 13, ΣΚ. 49132, Κζρκυρα. 
Σηλ. επικοινωνίασ: 26610-30058. 
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Οι προςφορζσ κα πρζπει να αφοροφν ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ. Προςφορζσ που κα αφοροφν 
μεμονωμζνα είδθ δε κα λαμβάνονται υπόψθ.  
 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ρροςφορζσ που κα 
υποβλθκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, ανεξαρτιτωσ τθσ θμερομθνίασ αποςτολισ, είναι 
εκπρόκεςμεσ, δεν γίνονται αποδεκτζσ οφτε κα αξιολογοφνται και κα επιςτρζφονται.    
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ ι να τισ αποςτείλουν με εταιρεία 
ταχυμεταφοράσ ι ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
 
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 1θ επτεμβρίου 2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 
13.00. 

2.4 Περιεχόμενο φακϋλου προςφορϊσ 
Το περιεχόμενο του φακζλου αυτοφ κα διαχωρίηεται ςτισ εξισ ενότθτεσ: 
 
1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
2. Συμπλθρωμζνοι οι πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ  Ι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ –Φφλλα 
Συμμόρφωςθσ» τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
3. Τεχνικά Φυλλάδια των προςφερόμενων προϊόντων τα οποία κα αποδεικνφουν τα αντίςτοιχα ςτοιχεία που 
ζχουν δθλωκεί ςτα Φφλλα Συμμόρφωςθσ 
4. Οικονομικι Ρροςφορά ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ «Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ»  
 

2.4.1. Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 
Ρροκειμζνου να ςυμμετάςχει φορζασ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ πρζπει να μθ 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 73, του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 22 
του Ν. 4782/2021 και ιςχφει. 
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Α. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ μθ ςυνδρομισ των λόγων 
αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τθν οποία ο Οικονομικόσ Φορζασ δθλϊνει ότι: 
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν 
με άρκρα 22 και 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφουν, για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι 
μποροφν να αποκλειςκοφν, 
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75 του 
Ν.4412/2016, 
γ) κατά περίπτωςθ, τθρεί τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και κριτιρια που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με το 
άρκρο 84 του Ν.4412/2016. 
Β. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 
α) Ζχει λάβει γνϊςθ και ςυμφωνεί ανεπιφφλακτα με τθν παροφςα πρόςκλθςθ 
β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
γ) Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου φζρει αποκλειςτικά τθν ευκφνθ 
αμοιβϊν, αςφάλιςθσ, κ.λπ.  
δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ του, για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιδίωσ τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
 
- Πλθρεξοφςιο για τθν εξουςιοδότθςθ, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά υπογράφεται από εκπρόςωπο του 
προςφζροντα.  
 
Πταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο (εταιρεία, ζνωςθ εταιρειϊν, κ.α.). Νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα: πρζπει να προςκομίςει κατ' ελάχιςτον υπεφκυνθ διλωςθ με τα απαραίτθτα ςτοιχεία τα οποία 
αποδεικνφουν ποιοσ είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου.  
Στθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αφοροφν και υπογράφονται: 
• από τουσ διαχειριςτζσ του νομικοφ προςϊπου, όταν αυτό είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε., 
• από τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, όταν το νομικό πρόςωπο 
είναι  
Α.Ε. 
• ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, από τον νόμιμο εκπρόςωπό του. 
• από κάκε μζλοσ τυχόν κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ προμθκευτϊν που ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία. 
 
Θ θμερομθνία υπογραφισ κάκε υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ 
δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
 
Ρροσ απόδειξθ των αναγραφόμενων ςτισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, ο οικονομικόσ φορζασ που κα επιλεγεί, κα 
κλθκεί εγγράφωσ, προ τθσ υπογραφισ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, να προςκομίςει τα αποδεικτικά ζγγραφα 
περί μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κακϊσ και τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα του νομικοφ προςϊπου για 
τθ ςυμμετοχι και εκπροςϊπθςθ ςτθ διαδικαςία τθσ εν λόγω ανάκεςθσ. 
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2.4.2. Αποδεικτικά μζςα 
 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.4.1. κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4782/2021 και ιςχφει. 
 
α) Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τα άρκρο 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί με τα άρκρα 22 και 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφουν . 
 
β) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 
προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ/βεβαίωςθσ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ.  
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
 
γ) Απόδειξθ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
     ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 
δ)Απόδειξθ τεχνικισ ικανότθτασ 
     ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
 
ε) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α 
που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ(νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
 
ςτ) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ , κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Α ́ του ν . 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  
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Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. Θ 
πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
 
η) Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

2.5.    Σεχνικό προςφορϊ ςύμφωνα με το Παρϊρτημα Ι «Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ – ΥΤΛΛΑ 
ΤΜΜΟΡΥΩΗ» 
Θ τεχνικι περιγραφι τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα απαρτίηεται από τα ςυμπλθρωμζνα φφλλα 
ςυμμόρφωςθσ του προςφερόμενου υλικοφ, ωσ προσ τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ, κακϊσ από τα τεχνικά 
φυλλάδια του εξοπλιςμοφ ςτα οποία γίνονται οι παραπομπζσ των φφλλων ςυμμόρφωςθσ. Στισ παραπομπζσ 
αυτζσ πρζπει να δίνεται ςαφισ αναφορά ςτθν ονομαςία του τεχνικοφ φυλλαδίου και τθν ςελίδα ςτθν οποία 
αναγράφονται τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ. 
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να περιλαμβάνει κάκε άλλο ςτοιχείο το οποίο εκτιμά ότι κα διευκολφνει τθν 
Υπθρεςία κατά τον ζλεγχο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του προςφερόμενου υλικοφ.  
Το Ραράρτθμα είναι ςυμπλθρωμζνο ς’ όλα του τα πεδία και υπογεγραμμζνο από τον προςφζροντα. 
 

2.6. Οικονομικό προςφορϊ ςύμφωνα με το Παρϊρτημα ςύμφωνα με το παρϊρτημα ΙΙ 
«Έντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ» 

Θ οικονομικι προςφορά κάκε οικονομικοφ φορζα πρζπει να είναι χαμθλότερθ τθσ ενδεικτικισ τιμισ του 
προχπολογιςμοφ, τόςο ςτο ςφνολό τθσ όςο και κατά επιμζρουσ ηθτοφμενο υλικό.  
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ που επιςυνάπτεται ςτο 
Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ με το ςυνολικό προςφερόμενο κόςτοσ που ςυμμετζχουν. Θ Οικονομικι 
προςφορά κα φζρει υποχρεωτικά ςφραγίδα του οικονομικοφ φορζα, ονοματεπϊνυμο και υπογραφι του 
νόμιμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι 
ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  
 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα αναγράφονται ολογράφωσ και αρικμθτικά (προ ΦΡΑ) ανά είδοσ προςφερόμενου 
αγακοφ και ςτο ςφνολό τουσ.   
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Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, υπεριςχφει θ τιμι 
μονάδασ. 
 
Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ (κακαρι αξία) κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
 

2.7. Εγγυόςεισ 
Για τθ ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία ανάδειξθσ αναδόχου δεν απαιτείται ωσ  δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ 
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ. 
 
Για τθν Καλι Εκτζλεςθ τθσ προμικειασ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγυιςεωσ 
Καλισ Εκτζλεςθσ. 
 

2.8. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παροφςασ παραγράφου ́ και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 
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 μια 
προςφορζσ.  
 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
 
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
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3.   ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 

3.1. Αξιολόγηςη προςφορών 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά με βάςθ ςυντελεςτι βαρφτθτασ, 
τόςο για τθν Τεχνικι, όςο και για τθν Οικονομικι προςφορά. 
Οι Τεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων κα αξιολογθκοφν με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια 
κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ.  
 
1. Θ τεχνικι υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ (aftersalessupport). 
2. Ο βακμόσ κάλυψθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.  
3. Ο χρόνοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ του προϊόντοσ. 
 
Οι προςφορζσ βακμολογοφνται βάςει του ακόλουκου Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ: 
 

Α/Α 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ 
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

1 Θ τεχνικι υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ (Κ1) 
 

0,35 (ς1) 

2 Ο βακμόσ κάλυψθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν  (Κ2) 0,45 (ς2) 

3 Ο χρόνοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ του προϊόντοσ (Κ3) 
 

0,20 (ς3) 

 
1.Θ τεχνικι υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ(Κ1) 0,35 (ς1) 
2.Ο βακμόσ κάλυψθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν  (Κ2) 0,45 (ς2) 
3. Ο χρόνοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ του προϊόντοσ (Κ3) 0,20 (ς4) 
 
Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των ομάδων κριτθρίων αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 1.  
 
Σεχνικό Κριτιριο Κ1 
Αξιολογείται :Θ τεχνικι υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα όπου κα εξαςφαλίςει 
τθ γριγορθ και αξιόπιςτθ τεχνικι υποςτιριξθ και επιςκευι του εξοπλιςμοφ, κακϊσ και κα πριμοδοτθκεί 
τυχόν εγγφθςθ, πζραν τθσ απαιτοφμενθσ διετοφσ. Θ βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτεται θ διετισ εγγφθςθ, 20 βακμοί επιπλζον ςε περίπτωςθ πενταετοφσ εγγφθςθσ και 30 βακμοί 
επιπλζον αν υπάρχει θ δυνατότθτα επιτόπιασ τεχνικισ υποςτιριξθσ/επιςκευισ τθν επόμενθ μζρα.   
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Σεχνικό Κριτιριο 2 
Αξιολογείται:O βακμόσ κάλυψθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.  Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των 
προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι όροι και οι απαιτιςεισ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ.  
Θ βακμολογία αυτι μπορεί να αυξθκεί μζχρι τουσ 130 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι 
ωσ άνω όροι και απαιτιςεισ . 
Σθμειϊνεται ότι μια προςφορά χαρακτθρίηεται εξαίρετθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, όταν θ 
ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου 
κριτθρίου και προςφζρει επιπλζον δυνατότθτεσ, χριςιμεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ. 
 
Σεχνικό Κριτιριο 3 
Αξιολογείται:H θμερομθνία καταςκευισ και κυκλοφορίασ του εξοπλιςμοφ. Βακμολογείται με 100 βακμοφσ 
ζτοσ 2021 και μειϊνεται κατά 15 βακμοφσ για κάκε προθγοφμενο ζτοσ. 
 

3.2 Σρόποσ Αξιολόγηςησ Σεχνικών Προςφορών 
Θ Τεχνικι προςφορά αξιολογείται ωσ εξισ:  
 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του 
κριτθρίου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των 
ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  
 
Θ Βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται, ςφμφωνα με τον τφπο: 
ΒΤΡ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2 + ς3*Κ3 
Ππου: 
ΒΤΡ: γενικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
ςν, είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει  
ςι+ς2+ς3=1 
 

3.3 Σρόποσ Αξιολόγηςησ οικονομικών προςφορών 
Θ οικονομικι προςφορά αξιολογείται ωσ εξισ:  
 
ΒΟΡ=100 x (ΡΑ/ΟΡι) όπου ΒΟΡ θ βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ  
ΡΑ: θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι 
ΟΡι: θ οικονομικι προςφορά του Ρροςφζροντοσ 
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ/ελζγχου των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ υπολογίηει τον Τελικό Βακμό Αξιολόγθςθσ (ΤΒΑ) των αποδεκτϊν προςφορϊν και κατατάςςει τισ 

ΑΔΑ: ΨΒΚΧ46Ψ842-ΦΨΨ



[17] 
 

 

 

ΤΟ ΕΓΟ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ Ε.Ρ. 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 2014 -2020 

 
 
 

προςφορζσ αυτζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα με φκίνουςα ςειρά, λαμβανομζνων υπ’ όψθ μζχρι δφο (2) δεκαδικϊν 
ψθφίων (μετά από ςτρογγυλοποίθςθ), ςφμφωνα με τον παρακάτω τφπο:  
ΤΒΑ= (ΒΤΡ*Σ1) + (ΒΟΡ*Σ2) 
όπου: 
ΤΒΑ ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ  
ΒΤΡ θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ  
ΒΟΡ θ βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ  
 
Σ1: 70%  
Σ2: 30%  
 
Επικρατζςτερθ είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο ΤΒΑ 
 
Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ περιςςότερων τθσ μίασ προςφορϊν, αυτζσ κατατάςςονται κατά  φκίνουςα ςειρά 
τθσ Συνολικισ Στακμιςμζνθσ Βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και προκρίνεται θ προςφορά με τθν 
μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ.  
 
Με βάςθ τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που ζχει προκφψει από τθν παραπάνω διαδικαςία, 
προκρίνεται ωσ προςωρινόσ ανάδοχοσ τθσ πράξθσ, ο πρϊτοσ ςτθν κατάταξθ του ςχετικοφ ςυγκριτικοφ 
πίνακα. 
 

3.4 Προθεςμύα υποβολόσ προςφορών 
Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ Οικονομικοφσ Φορείσ, είτε κα αποςτζλλονται με 
εταιρεία ταχυμεταφοράσ, είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι επί αποδείξει, ςτθ Γραμματεία του  ΤΕΕ – 
Ρεριφερειακοφ Τμιματοσ Κζρκυρασ,  Λεωφ. Αλεξάνδρασ 13, ΤΚ 49100, Κζρκυρα, 4οσ όροφοσ, μζχρι και τθν 1θ 
Σεπτεμβρίου 2021 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 13:00.  
Οι προςφορζσ που κα υποβλθκοφν μετά το πζρασ τθσ προαναφερόμενθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, κα 
χαρακτθρίηονται εκπρόκεςμεσ και δε κα αξιολογοφνται.  
Θ Υπθρεςία του Ρ. Τμιματοσ κα χορθγεί βεβαίωςθ πρωτοκόλλου με τθν θμερομθνία και τθν ϊρα κατάκεςθσ 
τθσ εν λόγω προςφοράσ.  
 

3.5. Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
Θ προςφορά που κατατίκεται από ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορζα δεςμεφει αυτόν για διάςτθμα 
τουλάχιςτον τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςισ τθσ. 

3.6. Λόγοι απόρριψησ προςφορών 
Θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
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α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ   
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ., 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 
όπωσ τροποποιικθκε με το  Άρκρο 42 Ν. 4782/2021 και ιςχφει, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
θ)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

4.1. Αποςφρϊγιςη προςφορών 
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ, 
αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 42 του Ν. 4782/2021. 
 

4.2. Αξιολόγηςη προςφορών 
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. Ειδικότερα: 
 
α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τθσ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι 
οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και 
μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που 
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δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια γίνονται ενιαία.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά 
τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α και β οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά 
τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν 
ωσ άνω διαδικαςία.  
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει πρακτικό 
ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ 
το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Εάν οι 
προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 Ν.4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τον Ν. 4782/2021. Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα 
αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Αξιολόγθςθσ και παρουςία των οικονομικϊν 
φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με 
απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ 
προςφζροντεσ.  
 
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 
 

4.3. Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ 
Α) Θ κατακφρωςθ του ζργου ςτον Ανάδοχο γίνεται με Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ οποία 
κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο εγγράφωσ. 
 
Β) Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται, το αργότερο ςε δεκαπζντε  (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 
Σφμβαςθσ προςκομίηοντασ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:  
 
α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου τελευταίου 3μινου 
β) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ  
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το ςφνολο των ταμείων κφριασ και επικουρικισ Αςφάλιςθσ 
του προςωπικοφ του οικονομικοφ Φορζα κακϊσ και των νόμιμων εκπροςϊπων ςε ιςχφ κατ’ εφαρμογι των 
άρκρων 73 (παρ. 1 και παρ. 2) και 74 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποικθκαν με τον Ν. 4782/2021 και 
ιςχφουν.  
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δ)Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. ι του αρμοδίου Επιμελθτθρίου με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ/αντικείμενο τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ το οποίο κα 
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
ε) Επικυρωμζνο καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου ι αντίςτοιχου ΦΕΚ (για νομικά πρόςωπα). 
 
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.  
 
Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (β, γ, δ) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, 
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι τουσ (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 7αδ του άρκρου 43 
του Ν.4605/2019. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα ωσ άνω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει 
μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει από τον υποψιφιο ανάδοχο ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά  όπου 
υποχρεοφται να τα προςκομίςει μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. 
 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν προςκομίςει τα ηθτοφμενα αποδεικτικά μζςα και δεν 
προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ εντόσ τθσ οριηόμενθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
προκεςμίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καλείται προσ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν ο 
προςφζρων που βρίςκεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ ςειρά ςτον πίνακα κατάταξθσ.  
 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθ Διοικοφςα Επιτροπι του Ρ. Τμιματοσ Κζρκυρασ 
του ΤΕΕ 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. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ιδίου ωσ 
άνω νόμου. 
 
Η διάρκεια τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα είναι αντίςτοιχθ με τθ διάρκεια εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ που ζχει 
προςφζρει ο Ανάδοχοσ. Η φμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του 
Ν.4412/2016 και φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του Π. Σμιματοσ Κζρκυρασ.  
 

4.4. Σρόποσ Πληρωμόσ – Παραλαβόσ 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ των ηθτουμζνων ειδϊν ανζρχεται ςτισ 
δϊδεκα χιλιάδεσ οκτακοςίων εξιντα  ευρϊ και ενόσ λεπτϊν (12.860.01 €) και αναλφεται ςε Κακαρι αξία: 
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δζκα χιλιάδων τριακοςίων εβδομιντα ευρϊ και ενενιντα οκτϊ λεπτϊν (10.370,98 €) πλζον αναλογοφντοσ 
Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ: δφο χιλιάδων τετρακοςίων ογδόντα εννζα και τριϊν λεπτϊν (2.489,03 €).  
 
Θ ςυνολικι πλθρωμι του Συμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει με τθν παραλαβι τθσ προμικειασ και τθ ςφνταξθ 
πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που ζχει οριςκεί 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και εφ’ όςον ο Ανάδοχοσ ζχει υποβάλει όλα τα νόμιμα παραςτατικά προκειμζνου 
να πλθρωκεί και ζχει εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με 
τθν προςκόμιςθ των ςτοιχείων που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και ςε χρόνο προςδιοριςμζνο 
από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των Χρθματικϊν Ενταλμάτων Ρλθρωμισ μετά τθν 
κοινοποίθςθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ  ςτθν Υπθρεςία του Ρεριφερειακοφ Τμιματοσ και 
αποςτολι του ςτον Υπόλογο Διαχειριςτι (Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ιονίων Νιςων). Θ εκτζλεςθ 
πλθρωμϊν κα πραγματοποιείται μζςω θλεκτρονικϊν εντολϊν από τον υπεφκυνο λογαριαςμοφ που ζχει 
οριςκεί από τθν Διοικοφςα Επιτροπι του Ρ. Τμιματοσ Κζρκυρασ του ΤΕΕ. 
 
Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι τθσ εν λόγω προμικειασ είναι: 
 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ - ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ. 
β)  Τιμολόγιο πϊλθςθσ και Δελτίο Αποςτολισ του Αναδόχου που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
ε)   Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 
ςτ) Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ.  
 
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφ’ όςον προβλζπεται από τθν κείμενθ 
νομοκεςία.   
 
Τον Ανάδοχο βαρφνουν κρατιςεισ υπζρ τρίτων, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παράδοςθ του υλικοφ τον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
 
1. Ραρακράτθςθ  4% ςτθν προμικεια αγακϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 64τουΝ.4172(ΦΕΚ167/Α’/2013).   
 
2. Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. επί τθσ αξίασ πλθρωμισ προ φόρων & κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, για ςυμβάςεισ φψουσ μεγαλφτερου ι ίςου των δφο 
χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (2.500,00€) (άρκρο 4, παρ. 3, ζβδομο εδάφιο Ν.4013/2011 ΦΕΚ Α 204, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 375 παρ. 7 ν. 4412/ ́ 2016, ΦΕΚ Α 1́ 47). 
Θ ωσ άνω κράτθςθ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται 
με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚΒ ́ 3335/2014). 
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3. Κράτθςθ φψουσ 0,06%, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ)., επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, θ κράτθςθ 
επιβάλλεται επί του ςυνολικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ι του 
ποςοφ που αναγράφεται ςτθν απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α ́ 147 

και υπ. Αρικ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 9 ́ 69/22-3-2017). Θ ωσ άνω κράτθςθ υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., υπάγεται 
ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου (άρκρο 6 τθσ 
υπ. αρικ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 9 ́ 69/22-3-2017). 
 
4. Κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ που τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκειασ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ με 
τον ανάδοχο. 
Για τθν πλθρωμι ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ανωτζρω πρωτότυπα νόμιμα 
παραςτατικά για το ποςό που κα πρζπει να πλθρωκεί.  
 
Πλα τα νόμιμα παραςτατικά που αναφζρονται παραπάνω εκδίδονται ςτο όνομα του Αναδόχου.  
 
Σε περίπτωςθ που απαιτείται ζκδοςθ τιμολογίου θ εξόφλθςθ του οποίου ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ γίνεται 
ςε επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο από αυτιν τθσ ζκδοςθσ, δεν απαιτείται νζο τιμολόγιο.  
 
Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

 

4.5. Φρόνοσ και τόποσ παρϊδοςησ 
Χρόνοσ παράδοςθσ των παρεχόμενων ειδϊν είναι ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Εντόσ του πραοαναφερκζντοσ χρονικοφ διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει 
να ζχει ολοκλθρϊςει τθν παράδοςθ τθσ εν  λόγω προμικειασ.  
Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί ςτα Γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Λ. 
Αλεξάνδρασ 13, 4οσ όροφοσ.  
 

4.6. Ενςτϊςεισ 
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά τθσ πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον Οικονομικό Φορζα.  
 

4.7. Καταγγελύα τησ ύμβαςησ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ  να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:  
 
α) Θ Σφμβαςθ  ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθ ςφμβαςθσ. 
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β) Ο Ανάδοχοσ κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ωσ εκ τοφτου 
κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία  ςφναψθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 
 

4.8. Παροχό Διευκρινόςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6)θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι 
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ 
πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν 
 

4.9. Ματαύωςη Διαδικαςύασ 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι 
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου 
οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ 
 
Θ παροφςα πρόςκλθςθ ζχει αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν 
ιςτοςελίδα του Ρ. Τμιματοσ Κζρκυρασ του ΤΕΕ, ςτθ διεφκυνςθ teekerk.gr.  
 

5. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν .4412/2016 όπωσ τροποιικθκε με τον Ν. 
4782/2021 και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

5.1. Ειδικού όροι εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικο-αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
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δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ-αςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.Θ 
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 

5.2. Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
 

5.3. Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 
 
5.3.1. Λόγοι καταγγελίας της σύμβασης 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
ν.4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο των άρκρων των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν 
με άρκρα 22 και 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφουν, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

6. ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

6.1. Τποχρεώςεισ του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ προμικειασ οφείλει να πραγματοποιιςει και τθν εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ και ειδικότερα για τον SERVER κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν εγκατάςταςθ του λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ και τθν εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτα Φφλλα Συμμόρφωςθσ.  
 

6.2. Παραλαβό των προώόντων 
Θ παραλαβι των προϊόντων γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ αφοφ 
προθγθκεί ο απαραίτθτοσ ζλεγχοσ. Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςε θλεκτρονικι μορφι και ζντυπθ αναφορά 
κατάςταςθ με τουσ ςειριακοφσ αρικμοφσ των υλικϊν, και τθν καταλθκτικι θμερομθνία λιξθσ εγγφθςθσ τουσ, 
προσ τθν επιβλζπουςα υπθρεςία. Εάν κατά τθν παραλαβι των ειδϊν, αυτά δεν είναι ςφμφωνα με τισ 
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προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθν προςφορά του αναδόχου, τότε ο τελευταίοσ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει ι να τα αποκαταςτιςει με είδθ που πλθροφν τισ οριηόμενεσ από τθ μελζτθ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Τα είδθ κα είναι αμεταχείριςτα, ςυςκευαςμζνα ςτθν εργοςταςιακι τουσ ςυςκευαςία. Τα είδθ 
που παραδίδονται χωρίσ ςυςκευαςία ι θ ςυςκευαςία τουσ είναι παραποιθμζνθ δεν κα παραλαμβάνονται. 
Εάν θ διακεςιμότθτα υλικϊν και λογιςμικϊν από τισ αντίςτοιχεσ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ ζχει διακοπεί, ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν επιβλζπουςα υπθρεςία νωρίτερα από τθν παραλαβι. Θ 
ενθμζρωςθ του κα ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ κακϊσ ι και με αντίςτοιχθ βεβαίωςθ από τθν 
καταςκευάςτρια εταιρεία περί μθ ςυνζχιςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ του υλικοφ ι του λογιςμικοφ 
(εφόςον αυτό είναι εφικτό). Στθν περίπτωςθ αυτι υπάρχει και αντίςτοιχθ μείωςθ του ςυμβατικοφ ποςοφ του 
αναδόχου εκτόσ και αν προςφζρει εφάμιλλα ι καλφτερα από τα προςφερόμενα υλικά. Στθν περίπτωςθ αυτι 
ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν επιβλζπουςα υπθρεςία νωρίτερα από τθν παραλαβι. 

6.3. Έξοδα μεταφορϊσ και αςφϊλιςησ των προώόντων 
Θ δαπάνθ ςυςκευαςίασ, φόρτωςθσ και μεταφοράσ των προϊόντων και εγκατάςταςθσ ςτον τόπο παραλαβισ 
τουσ, βαρφνει τον ανάδοχο, ο οποίοσ ευκφνεται επίςθσ για τθν αςφάλιςθ των προϊόντων, ζναντι κάκε 
κινδφνου, μζχρι το χρόνο τθσ παραλαβισ τουσ από τθν αρμόδια επιτροπι. 

6.4. Έκπτωςη του αναδόχου 
Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ και από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ ι προσ τισ νόμιμεσ εντολζσ και υποδείξεισ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ, καλείται με 
ειδικι πρόςκλθςθ να ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ ι τισ εντολζσ μζςα ςε εφλογθ προκεςμία. Θ 
ειδικι πρόςκλθςθ και θ προκεςμία που ορίηεται με αυτι δεν ανατρζπουν τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του 
αναδόχου για τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Ειδικι πρόςκλθςθ μπορεί να ςταλεί ςτον ανάδοχο 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
ανταποκρικεί εμπρόκεςμα ςτθν ανωτζρω ειδικι πρόςκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. 
 

6.5. Επύλυςη διαφορών 
Οι τυχόν διαφωνίεσ που προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, επιλφονται κατά τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 
 

 
 

Ο Ρρόεδροσ  
 
 

Γιάννθσ Μεταλλθνόσ 
Διπλ. Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Οι παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Τ.Ρ.) καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ προμικειασ 
του εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, ιτοι SERVER, ςτακεροφ και φορθτοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, TABLET, 
Laser εκτυπωτι, εξωτερικοφ ςκλθροφ δίςκου, οκόνθσ ςτακεροφ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι, monitor και 
αναλωςίμων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου(8)«Υποςτιριξθ για τα ζργα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
φυςικϊν κινδφνων», τθσ Ρράξθσ “ΛΑΕΤΘΣ – καινοτόμο επιχειρθςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φυςικϊν 
κινδφνων ςτθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων (MIS 5010951)», που ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
“Ιόνια Νθςιά” 2014-2020, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτα φφλλα ςυμμόρφωςθσ, τθσ παροφςθσ.  
 
2. Οι επεξεργαςτζσ να ςυνοδεφονται από τα φφλλα επιδόςεων κατά το PassMark Software 
 
3. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν τεχνικι προςφορά του το πρόγραμμα προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ (τι περιλαμβάνει, κάκε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ.), εφόςον προβλζπεται από τον 
καταςκευαςτι 
 
4. Για το διάςτθμα πζραν τθσ περιόδου εγγφθςθσ και ςτθν περίπτωςθ που ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία θ 
αποκατάςταςθ βλάβθσ του υλικοφ να γίνει από τον Ανάδοχο, το πολφ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία παράδοςθσ.  
Εναλλακτικά, ςε περίπτωςθ που για οποιαδιποτε λόγο και χωρίσ υπαιτιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, θ επιςκευι 
κακυςτεριςει πλζον του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τθ 
ςυςκευι με ιδίου ι αναβακμιςμζνου τφπου, μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ τθσ πρϊτθσ (Repair-by-
replacement). Να διευκρινιςτεί ότι αφορά το χρόνο μετά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ. 
 
5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ διάκεςθ κάκε ανταλλακτικοφ των παραλθφκζντων ςυςκευϊν εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία παραγγελίασ και για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 
οκτϊ(8) ετϊν μετά τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ του υλικοφ. Εάν αχρθςτευκεί υλικό λόγω μθ τθριςεωσ τθσ 
ανωτζρω υποχρεϊςεωσ, αναγνωρίηεται από τϊρα το δικαίωμα τθσ Υπθρεςίασ να εγείρει απαίτθςθ 
αποηθμιϊςεωσ από τον ανάδοχο.  
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Τα ανταλλακτικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν κα πρζπει να είναι καινοφρια και 
αμεταχείριςτα. 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Να κατατεκεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με 
αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus, productdata, 
manualκλπ), ζντυπα και λοιπά ζγγραφα τθσ τεχνικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα.   
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 
Στθ Στιλθ «ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί 
όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 
 
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ςυμπλθρϊνεται θ λζξθ «ΝΑΙ», κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςτθν Διακιρυξθ. 
Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ 
προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 
αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ 
πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ 
πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 
 
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το 
οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ 
των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ 
εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα 
ςτοιχεία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ.  
 
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το 
δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 
φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που 
τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Φφλλου 
Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 
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Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ και θ παροχι όλων 
των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 
 
Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν 
αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ»  και θ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ», για ζςτω και 
ζνα από τουσ όρουσ ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο και 
άρα θ τεχνικι προςφορά κα κεωρείται ωσ μθ αποδεκτι. 
 
 

Α/Α ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

1 

Φορητόσ Ηλεκτρονικόσ Yπολογιςτήσ (Laptop, Διαγώνιοσ οθόνησ: 
15.6", Επεξεργαςτήσ με  >= 10.000 τιμή απόδοςησ κατά 
PassMark  , Μζγεθοσ Μνήμησ 8 GBDDR4,  Χωρητικότητα  

Δίςκου: 512 GBSSD, για υλοποίηςη του υποζργου 8 με χρήςη 
από την ομάδα ζργου των παραδοτζων του Π.8.1, Π.8.2,Π.8.3 

ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

2 

Φορθτι Ταμπλζτα  (Λειτουργικό ςφςτθμα Android,  
Οκόνθ >=10.4”, επεξεργαςτι OCTACORE, Μνιμθ>= 3 GBRAM, 
Αποκθκευτικόσ χϊροσ >= 32 GB, Συνδεςιμότθτα WiFi/BT/4G, 

GPS,  για καταχϊρθςθ δεδομζνων κατά τθ διάρκεια των 
ταξιδιϊν ςτα υπόλοιπα νθςιά του πακζτου εργαςίασ Ρ.8.1. 

ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

3 

Laser εκτυπωτισ ( Mono/Color: 33 ppm / 33 ppm, 
ΑνάλυςθΕκτφπωςθσ: 1200x1200 DPI, Duplex Print: Αυτόματο, 

Δυνατότθτεσ: Mobile Printing Capability, Συνδεςιμότθτα: 
Ethernet / USB) για εκτυπϊςεισ (Ρ.8.1) 

ΝΑΙ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 
ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

4 
Eξωτερικόσ Σκλθρόσ Δίςκοσ, ςυνδεςιμότθτα Wi-Fi, USB 3.0, 

χωρθτικότθτα >= 2TB, για αποκικευςθ και μεταφορά  
δεδομζνων (Ρ.8.1) 

ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

5 

Στακερόσ Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ (Επεξεργαςτισ>16.000 
κατάPassmarkκλίμακα, Μνιμθ: min 16 GB DDR4, 
ΣκλθρόσΔίςκοσ: min 1 TB HDD + 256 GB SSD, Κάρτα Γραφικϊν: 
min 2GB Windows 10 Pro 64 
bits),γιαχριςθτουθλεκτρονικοφμθτρϊου (Ρ8.1) 

ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

6 

Οκόνθ ςτακεροφ θλ. Υπολογιςτι (Διαγϊνια οκόνθσ ≥ 23,6'' ζωσ 
24'', Μζγ.Ανάλυςθ: 1920x1080, Χρόνοσ απόκριςθσ: 4 ms, 
Αντίκεςθ: 1000:1)  για χριςθ του θλεκτρονικοφ μθτρϊου 

(Ρ.8.1) 

ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

7 

Server (Τφποσ-Form Factor: RackMount,  
CPU:>= 21.000 κατά κλίμακα Passmark.   
O 2

οσ
 Επεξεργαςτισ να   υποςτθρίηεται.  

Μζγεκοσ Μνιμθσ: 64GB, Τφποσ Μνιμθσ: RDIMM, 
Χωρθτικότθτα  δίςκων 2 Χ 480  SSD + 2 X<=900GBHDD, 

για υλοποίθςθ του θλεκτρονικοφ μθτρϊου (ΡΕ1) 

ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

8 Τθλεόραςθ / Monitor >=50'' 4K 
Ειδικά χαρακτθριςτικά: Mobile To TV Mirroring, TV to 

ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 
ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
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Mobile Mirroring, Multiroom Link, Ριςτοποίθςθ CI+: Ναι, 
 
 

 

9 

Αρικμόσ προςφερομζνων μονάδων 
Διάρκεια>=2 Ζτθ 

Toner καταςκευαςτι 
Τεμάχια toner>=6 

 
Χαρτί εκτφπωςθσ A4 

ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

10 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ίςθσ και μεγαλφτερθσ των 2 ετϊν ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

11 Ρλιρωσ εγκαταςτθμζνο υλιςμικό και λογιςμικό κατά τθ 
παράδοςθ και λειτουργία 

ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

12 
Τα προϊόντα πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, ςε 

άριςτθ κατάςταςθ και όχι ανακαταςκευαςμζνα.   
Ο οίκοσ καταςκευισ τουσ απαιτείται να είναι επϊνυμοσ. 

ΝΑΙ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 

ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

13 Συμμόρφωςθ με Ενεργειακά - Ρεριβαλλοντικά Ρρότυπα 
(Ενεργειακά Αποδοτικοί Θ/Υ). 

ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – 
ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Τθσ (επωνυμία επιχείρθςθσ) ………………………………………………………………………………………………, ζδρα 
………………………....., οδόσ .....………………………………………………………………………………, αρικμόσ ………, τθλζφωνο 
…………………………………………, fax ………………………………………, e-mail ……………………@....................... . 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
 

ΡΟΣΟΤΘΤ
Α  

 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ (ΔΙΧΩΣ ΦΡΑ) 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ 

1. 
Server (Τφποσ-Form Factor: Rack-
Mount,  
CPU:>= 21.000 

(1) …………………………………………. ……………………….. 

2. 
Φορθτόσ Θλεκτρονικόσ Yπολογιςτισ 
(Laptop, Διαγϊνιοσ οκόνθσ: 15.6", 
(portablecomputer) 

(3) …………………………………………. ……………………….. 

3. 
Φορθτι Ταμπλζτα  (Λειτουργικό 
ςφςτθμα Android,  
 Οκόνθ >=10.4”, 

(2) …………………………………………. ……………………….. 

4. 
Στακερόσ Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ 
(Επεξεργαςτισ>16.000 
(desktopcomputer) 

(1) …………………………………………. ……………………….. 

5. 
Τθλεόραςθ / Monitor>=50'' 4K 
 

(1) …………………………………………. ……………………….. 

6. 
Οκόνθ ςτακεροφ θλ. Υπολογιςτι 
(Διαγϊνια οκόνθσ 24") 

(1) …………………………………………. ……………………….. 

7. 
Ζγχρωμοσεκτυπωτισ Laser (laser 
printer) 

(1) …………………………………………. ……………………….. 

8.  
Eξωτερικόσ Σκλθρόσ Δίςκοσ, 
ςυνδεςιμότθτα Wi-Fi, USB 3.0,  
χωρθτικότθτα >= 2TB, 

(1) …………………………………………. ……………………….. 

9. 
Δαπάνεσαναλωςίμωνεκτφπωςθσ 
(toner for laser printers) (drums for 
office machine) (printing paper) 

(κατ’ 
αποκοπι) 

…………………………………………. ……………………….. 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ  …………………………………………. ……………………….. 

 
………………………,           /2021 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
(Σφραγίδα – Υπογραφι) 

ΠΡΟΟΧΗ: Κάκε προμθκευτισ κα ςυμπλθρώςει ςτον ανωτζρω Πίνακα με τθν προςφερόμενθ τιμι 
(αρικμθτικώσ και ολογράφωσ) ανά είδοσ και ςυνολικά. 

ΑΔΑ: ΨΒΚΧ46Ψ842-ΦΨΨ
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ΤΟ ΕΓΟ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ Ε.Ρ. 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 2014 -2020 

 
 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών  

(άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 
 

Ο – Η Όλνκα: 
 

Επώλπκν: 
 

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη ΕπώλπκνΜεηέξαο: 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  
 

Σόπνο Γέλλεζεο: 
 

ΑξηζκόοΔειηίνπ Σαπηόηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σόπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδόο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): 
 

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Ε-mail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

 
α) δελ βξίζθνκαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη 
ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηνλ Ν. 4782/2021, 
β) πιεξώ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 75 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη κε ηνλ Ν. 4782/2021, 
γ) ηεξώ ηνπο αληηθεηκεληθνύο θαλόλεο θαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 84 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ Ν. 4782/2021, 
. 

Ηκεξνκελία:      … /…/ 20… 
Ο – Η Δειώλ 

 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

ΑΔΑ: ΨΒΚΧ46Ψ842-ΦΨΨ



[32] 
 

 

 

ΤΟ ΕΓΟ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ Ε.Ρ. 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 2014 -2020 

 
 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

 (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 
 

Ο – Η Όλνκα: 
 

Επώλπκν: 
 

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη ΕπώλπκνΜεηέξαο: 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  
 

Σόπνο Γέλλεζεο: 
 

ΑξηζκόοΔειηίνπ Σαπηόηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σόπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδόο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): 
 

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Ε-mail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

 

α) Έρσ ιάβεη γλώζε θαη ζπκθσλώ αλεπηθύιαθηα κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε 
β) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο 
γ) ε πεξίπησζε απαζρόιεζεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θέξσ απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε ακνηβώλ, αζθάιηζεο, θ.ιπ.  
δ) Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο 
αθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ππαλαρώξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 
 

Ηκεξνκελία:      …/…/ 20… 
 

Ο – Η Δειώλ 
 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

ΑΔΑ: ΨΒΚΧ46Ψ842-ΦΨΨ
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