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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα,
05 .04.2019
Αρ. πρωτ. :ΟΙΚ: 98059

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.∆/νση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ.Κώδικας : 11741, Αθήνα
Πληροφορίες για τους όρους της
∆ιακήρυξης : κα ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τηλ/νο :
213 2065019
Fax :
213 2065015
E-mail: promna@patt.gov.gr

Προµήθεια
τεσσάρων(4)
πολυµηχανηµάτων
(λειτουργιών
διαδικτυακού εκτυπωτή σαρωτή fax
µε τα αναλώσιµά τους , οχτώ(8)
scanner
µε τα αναλώσιµά
τους(toner) για την κάλυψη άµεσων
αναγκών του Αυτοτελούς τµήµατος
Νοµικής Υποστήριξης της Περιφέρειας
Αττικής, είκοσι πέντε (25) σαρωτών
για
την
εγκατάσταση
του
Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού
Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α» στην Περιφέρεια
Αττικής, ενός (1) σαρωτή Α3 για τις
ανάγκες
της
∆νσης
Έργων
Αντιπληµµυρικής Προστασίας και
ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες
της ∆νσης Χωρικού Σχεδιασµού.
(CPV: [30120000-6]ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Συνολικός Προϋπολογισµός
52.080,00€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.24%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΕµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας- Ενίσχυση της Συµµετοχής- Βελτίωση της οικονοµικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι)» [ΦΕΚ 133/Α/1907-2018].
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2. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α212/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης
των συντάξεων, ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά µε
τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο
69Ζ.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’), όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α/2014) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή
επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011), την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-122016) και την υπ’ αριθ. 66313/24553 από 05/09/2017 (ΦΕΚ 3051/’Β/ 05/09/2017)
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
– Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α/2010)
6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-062014).
9. Το Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014).
10. Το Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-082016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Ν. 4497/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», µε τον οποίο
τροποποιούνται άρθρα του Ν. 4412/2016.
12. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες».
13. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β /B 17-01-2017) Απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταµένους
της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ.14027/20-1-2017
Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β’97/23-1-2017)και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθ. οικ. 48105/06-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα:
«Ορισµός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆’
114/10-03-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆.122/15-3-2017
και ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆.176/18-4-2017.
15. Την υπ’αρ. 349/29-11-2018 (Α∆Α: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής για
το οικονοµικό έτος 2019.
16. Την υπ’αρ.πρωτ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση επικύρωσης Προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2019 από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.
17. Τις υπ’ αρ.:α). 3166/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ω6ΑΑ7Λ7ΥΧΛ Α∆ΑΜ: 18REQ003945260) µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
πίστωσης συνολικού ποσού 9.920,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την
προµήθεια τεσσάρων (4) πολυµηχανηµάτων και τα αναλώσιµά τους (toner) για την
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κάλυψη άµεσων αναγκών υπηρεσιών του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας
Αττικής. β). 3613/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΜΘΩΛ7-Ο6Χ
Α∆ΑΜ: 18REQ004117559) µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
πίστωσης συνολικού ποσού 9.920,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την
προµήθεια οχτώ (8) scanner και τα αναλώσιµά τους (toner) για τις του Αυτοτελές
Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης της Περιφέρειας. γ). 385/2019 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΝ677Λ7-ΕΤΦ Α∆ΑΜ: 19REQ004451535) µε την
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 32.240,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την προµήθεια α).είκοσι πέντε (25) σαρωτών για την
εγκατάσταση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α» β). ενός (1)
σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της ∆νσης Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας, γ). ενός
(1) σαρωτή Α0για τις ανάγκες της ∆νσης Χωρικού Σχεδιασµού.
18. Τις υπ’ αρ. πρωτ.α). 222188/09-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:
ΩΓ377Λ7-506 & Α∆ΑΜ: 18REQ003989049) καθώς και την υπ΄αριθµ. 3182/1 /03-012019 επικαιροποιηµένη απόφασή της , β). 253394/17-12-2018 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΟΙΥ7Λ7-Α3Ρ & Α∆ΑΜ: 19REQ004223627) καθώς και την
υπ΄αριθµ. 3056/2/03-01-2019 επικαιροποιηµένη απόφασή της , γ). 69314/07-03-2019
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: ΨΛ3Γ7Λ7-1ΧΙ& Α∆ΑΜ: 19REQ004581194).
19. Την υπ’ αριθ. 727/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης (Α∆Α : ΩΣΩΞ7Λ7-Κ6Ο).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής σε ευρώ και καλούµε
τα φυσικά / νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν, να υποβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο, στο
Πρωτόκολλο της ∆/νσης Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88,
Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές, για
την : Προµήθεια τεσσάρων(4) πολυµηχανηµάτων (λειτουργιών διαδικτυακού
εκτυπωτή σαρωτή fax µε τα αναλώσιµά τους , προϋπολογισµού 9.920,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, οχτώ(8) scanner µε τα αναλώσιµά
τους(toner) για την κάλυψη άµεσων αναγκών του Αυτοτελούς τµήµατος Νοµικής
Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισµού 9.920,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, είκοσι πέντε (25) σαρωτών για την
εγκατάσταση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α» στην
Περιφέρεια Αττικής, ενός (1) σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της ∆νσης Έργων
Αντιπληµµυρικής Προστασίας, ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες της ∆νσης
Χωρικού Σχεδιασµού, προϋπολογισµού 32.240,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. 24% , συνολικού προϋπολογισµού € 52.080,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. 24%

Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : Πέµπτη 18/04/2019 και ώρα 10.30 π.µ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ,
3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 307
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
α. όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. συνεταιρισµοί, που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα (180)
ηµέρες από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού.
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ.

µικρότερο

του

παραπάνω

αναφεροµένου

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει της τιµής για το σύνολο της προµήθειας.
Η προκήρυξη είναι διαθέσιµη και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση : www.patt.gov.gr.

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια
τεσσάρων(4) πολυµηχανηµάτων
(λειτουργιών διαδικτυακού εκτυπωτή σαρωτή fax µε τα αναλώσιµά τους , προϋπολογισµού
9.920,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% , οχτώ(8) scanner µε τα αναλώσιµά
τους(toner) για την κάλυψη άµεσων αναγκών του Αυτοτελούς τµήµατος Νοµικής
Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισµού 9.920,00 € συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. 24% , είκοσι πέντε (25) σαρωτών για την εγκατάσταση του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α» στην Περιφέρεια Αττικής, ενός (1) σαρωτή Α3 για τις
ανάγκες της ∆νσης Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας, ενός (1) σαρωτή Α0 για τις
ανάγκες της ∆νσης Χωρικού Σχεδιασµού, προϋπολογισµού
32.240,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% , συνολικού προϋπολογισµού € 52.080,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% , σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΥΟ 2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά:
1.1.

Αριθµός τεµαχίων

2

1.2.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο

ΝΑΙ

Το πολυµηχάνηµα θα πρέπει να είναι σύγχρονο µε χρόνο
ανακοίνωσης µοντέλου µικρότερο από 18 µήνες πριν την
ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς και να µην υπάρχει
ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του από
τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Τεχνολογία εκτύπωσης – Έγχρωµη Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων Α4

NAI
≥ 20
σ/λεπτό

Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων Α3

≥ 12
σ/λεπτό

Έξοδος πρώτης σελίδας

≤12 sec

Ανάλυση εκτύπωσης

≥ 1200 x
1200 dpi

Να αναφερθεί η συχνότητα του επεξεργαστή

NAI
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1.9.

Μνήµη που διαθέτει (σε MB)

≥ 512

1.10.

Μέγεθος χαρτιού

A3

1.11.

Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης

ΝΑΙ

1.12.

Τροφοδοσία χαρτιού εισόδου ανά tray
(paper input)

≥ 250 σελ.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Ανάλυση Σαρωτή

≥ 600 x 600
dpi

Σάρωση διπλής όψης

ΝΑΙ

Ταχύτητα Ασπρόµαυρης Αντιγραφής

≥ 20
σ/λεπτό

Ταχύτητα Έγχρωµης Αντιγραφής

≥ 20
σ/λεπτό

Πλήθος σελίδων εξόδου (paper output) ανά tray

≥ 100 σελ.

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

≥ 9.000
σελ/µήνα

Αριθµός trays

≥1

Να αναφερθούν οι γλώσσες εκτύπωσης (emulations)
1.20. όπως πχ. PCL5e, PCL6, PPDS, Postscript3 κλπ.
1.21.

Να υποστηρίζει Ελληνικούς χαρακτήρες ΕΛΟΤ-928 και
437 χωρίς download

Να είναι πλήρως συµβατός µε λειτουργικό σύστηµα
1.22. Microsoft Windows 7, 8.1, 10

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Συνδέσεις:
Σύνδεση σε δίκτυο µε ενσωµατωµένη κάρτα Ethernet
10/100 ή καλύτερη
Ο προσφερόµενος εκτυπωτής θα καλύπτεται από εγγύηση
1.24.
καλής λειτουργίας 1 έτους
Ο προµηθευτής θα εγκαταστήσει πλήρως λειτουργικά το
1.25. πολυµηχάνηµα στις θέσεις εργασίας που θα του
υποδειχθούν.
Ο εκτυπωτής να συνοδεύεται από δύο σετ αναλωσίµων
1.26. εκτύπωσης τουλάχιστον 3000 σελίδων έκαστος πέραν του
εγκατεστηµένου
1.23.

ΝΑΙ
NAI
NAI

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ∆ΝΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΣΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά:
1.1.

Αριθµός τεµαχίων

1

1.2.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο

ΝΑΙ

-5-

19PROC004744701 2019-04-05
Το πολυµηχάνηµα θα πρέπει να είναι σύγχρονο µε χρόνο
ανακοίνωσης µοντέλου µικρότερο από 18 µήνες πριν την
ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς και να µην υπάρχει
ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του από
τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
1.3.
1.4.

Τεχνολογία εκτύπωσης – Έγχρωµη Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων Α4

NAI
≥ 23
σ/λεπτό

Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων Α3

≥ 13
σ/λεπτό

Έξοδος πρώτης σελίδας

≤14 sec

Ανάλυση εκτύπωσης

≥ 1200 x
600 dpi

1.8.

Να αναφερθεί η συχνότητα του επεξεργαστή

NAI

1.9.

Μνήµη που διαθέτει (σε MB)

≥ 1200

1.10.

Μέγεθος χαρτιού

A3

1.11.

Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης

ΝΑΙ

1.12.

Τροφοδοσία χαρτιού

≥ 400 φύλ.

Ανάλυση Σαρωτή

≥ 600 x 600
dpi

Ταχύτητα Ασπρόµαυρης Αντιγραφής

≥ 23
σ/λεπτό

Ταχύτητα Έγχρωµης Αντιγραφής

≥ 23
σ/λεπτό

Λειτουργία FAX

ΝΑΙ

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

≥ 8.000
σελ/µήνα

1.18.

Αριθµός trays

≥1

1.19.

Να αναφερθούν οι γλώσσες εκτύπωσης (emulations)
όπως πχ. PCL5e, PCL6, PPDS, Postscript3 κλπ.

ΝΑΙ

1.5.
1.6.
1.7.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Να υποστηρίζει Ελληνικούς χαρακτήρες ΕΛΟΤ-928 και
1.20. 437 χωρίς download
1.21.

Να είναι πλήρως συµβατός µε λειτουργικό σύστηµα
Microsoft Windows 7, 8.1, 10

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Συνδέσεις:
Σύνδεση σε δίκτυο µε ενσωµατωµένη κάρτα Ethernet
10/100 ή καλύτερη
Να αναφερθεί η εγγύηση του κατασκευαστή. Το
1.23.
πολυµηχάνηµα να καλύπτεται από εγγύηση on-site 2 ετών.
Ο προµηθευτής θα εγκαταστήσει πλήρως λειτουργικά το
1.24. πολυµηχάνηµα στη θέση εργασίας που θα του υποδειχθεί
και να γίνει επίδειξη χρήσης του.
Το πολυµηχάνηµα να συνοδεύεται από δύο σετ toner
1.25. τουλάχιστον 6000 σελίδων έκαστο πέραν του
εγκατεστηµένου.
1.22.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πολυµηχάνηµα τύπου Laser Α3,A4

∆ΝΣΕΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Λειτουργία Εκτύπωσης
1.1

Τεχνολογία εκτύπωσης – Ασπρόµαυρη Laser εκτύπωση

NAI

1.2

Ταχύτητα εκτύπωσης

1.3

Έξοδος πρώτης σελίδας

1.4

Ανάλυση εκτύπωσης σε µαύρο

1.5

Στάθµη Θορύβου

≤ 59 dBA

1.6

Σκληρός δίσκος

≥ 250 mb

1.7

Μνήµη ενσωµατωµένη (σε MB)

≥ 1024

1.8

Μνήµη µέγιστη (σε MB)

≥ 2560

1.9

Μέγεθος χαρτιού

Α3, A4

1.10

Ενσωµατωµένη εκτύπωση διπλής όψης

1.11

Τροφοδοσία χαρτιού εισόδου (paper input)

1.12

Πλήθος σελίδων εξόδου (paper output)

≥ 150 σελ.

1.13

Χωρητικότητα Αυτόµατου Τροφοδότη (ADF)

≥ 100 σελ.

1.14

Μέγιστος αριθµός σελίδων ανά µήνα (Max. Monthly Duty Cycle)

≥ 100.000

1.15

Γλώσσες προσοµοίωσης εκτύπωσης (emulations)

≥ 35 σ/λεπτό για Α4
≤ 4,5 sec
≥ 1200 x 1200 dpi

ΝΑΙ
≥ 1.100 σελ.

PCL6, Postscript3

Λειτουργία Αντιγραφής
1.16

Ταχύτητα αντιγραφής

≥ 35 σ/λεπτό για Α4

1.17

Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας

1.18

Ανάλυσης αντιγραφής

1.19

Κλίµακα σµίκρυνσης - µεγέθυνσης εγγράφου

1.20

Πολλαπλά αντίγραφα

ΝΑΙ

1.21

Αντίγραφα διπλής όψης

ΝΑΙ

≤ 4,5 sec
≥ 600 x 600 dpi
25% - 400%

Λειτουργία Σάρωσης
1.22

Επίπεδη σάρωση

ΝΑΙ

1.23

Αυτόµατος τροφοδότης

ΝΑΙ

1.24

Ανάλυση σάρωσης

1.25

Ταχύτητα ασπρόµαυρης σάρωσης (µονής όψης)

≥ 35 σ/λεπτό

1.26

Ταχύτητα έγχρωµης σάρωσης (µονής όψης)

≥ 35 σ/λεπτό

1.27

∆υνατότητα σάρωσης διπλής όψης (RADF - reversing Duplex)

≥ 600 x 600 dpi

-7-

ΝΑΙ

19PROC004744701 2019-04-05
1.28

Προορισµοί σάρωσης
• Email
• ftp
• σε USB
• σε υπολογιστή συνδεδεµένο µε usb ή στο δίκτυο

ΝΑΙ

Λειτουργία Φαξ
1.29

Ανάλυση φαξ

≥ 300 x 300dpi

1.30

Ταχύτητα φαξ

33.6 kbps

1.31

Πολλαπλή αποστολή φαξ (Broadcasting)

ΝΑΙ

1.32

Αυτόµατη επανάκληση

ΝΑΙ

1.33

Αποστολή/λήψη φαξ χωρίς Η/Υ

ΝΑΙ

Συνδέσεις - Θύρες
1.34

Ενσωµατωµένη κάρτα Gigabit Ethernet 10/100/1000

ΝΑΙ

1.35

Σύνδεση USB host + device

ΝΑΙ

Γενικά Χαρακτηριστικά
1.36

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο

ΝΑΙ

1.37

Να προσφερθούν τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης (USB , UTP)

ΝΑΙ

1.38

Η εγγύηση που θα προσφερθεί να είναι του κατασκευαστή

NAI

1.39

Toner ελαχίστης διάρκειας 30.000 σελίδες

NAI

1.40

Κάθε πολύ-µηχάνηµα να συνοδεύεται µε 2 επιπλέον γνήσια toner

ΝΑΙ

1.41

Τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστή µε αποθηκευτικό χώρο

ΝΑΙ

1.42

Να περιλαµβάνεται η εγκατάσταση ρύθµιση και επίδειξη του
µηχανήµατος σε χώρο που θα υποδειχθεί ώστε να είναι έτοιµο να
χρησιµοποιηθεί από τους τελικούς χρηστές

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΤΩ (8) ΣΑΡΩΤΩΝ ( SCANNER) TOY ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά:
1.1.

Αριθµός τεµαχίων

8

1.2.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
Μοντέλο

ΝΑΙ
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Ο σαρωτής θα πρέπει να είναι σύγχρονος µε
χρόνο ανακοίνωσης µοντέλου µικρότερο από
18 µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης
προσφοράς και να µην υπάρχει ανακοίνωση
περί αντικατάστασης / απόσυρσής του από
τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
1.3.

Ύπαρξη τροφοδότη φύλλων

NAI

1.4.

Σάρωση διπλής όψης µε ένα πέρασµα

ΝΑΙ

1.5.

Μέγεθος χαρτιού

A4

1.6.

Αυτόµατη τροφοδοσία εγγράφων

≥ 100 σελ.

Ανάλυση Σάρωσης

≥ 600 x 600
dpi

Ταχύτητα Ασπρόµαυρης Σάρωσης

≥ 45
σελ/λεπτό

Ταχύτητα Έγχρωµης Σάρωσης

≥ 45
σελ/λεπτό

Ηµερήσιος κύκλος εργασιών

≥ 5.000
σελ/ηµέρα

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Να είναι πλήρως συµβατός µε λειτουργικό
σύστηµα Microsoft Windows 7, 8.1, 10

1.11.

ΝΑΙ

Συνδέσεις:
Σύνδεση σε δίκτυο µε ενσωµατωµένη κάρτα
Ethernet 10/100 ή καλύτερη
Ο προσφερόµενος σαρωτής θα καλύπτεται
από εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους
Ο προµηθευτής θα εγκαταστήσει πλήρως
λειτουργικά τον σαρωτή στις θέσεις εργασίας
που θα του υποδειχθούν.

1.12.
1.13.
1.14.

ΝΑΙ
NAI
NAI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
(25) ΣΑΡΩΤΩΝ ( SCANNER) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΙΡΙ∆Α»
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά:
1.1.

Αριθµός τεµαχίων

25

1.2.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο

ΝΑΙ
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Ο σαρωτής θα πρέπει να είναι σύγχρονος µε χρόνο
ανακοίνωσης µοντέλου µικρότερο από 18 µήνες πριν
την ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς και να µην
υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /
απόσυρσής του από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
1.3.

Ύπαρξη τροφοδότη φύλλων

NAI

1.4.

Σάρωση διπλής όψης µε ένα πέρασµα

ΝΑΙ

1.5.

Μέγεθος χαρτιού

A4

Αυτόµατη τροφοδοσία εγγράφων

≥ 100
σελ.

Ανάλυση Σάρωσης

≥ 600 x
600 dpi

Ταχύτητα Ασπρόµαυρης Σάρωσης

≥ 45
σελ/λεπτ
ό

Ταχύτητα Έγχρωµης Σάρωσης

≥ 45
σελ/λεπτ
ό

Ηµερήσιος κύκλος εργασιών
1.10.

≥ 5.000
σελ/ηµέρ
α

Να είναι πλήρως συµβατός µε λειτουργικό σύστηµα
1.11. Microsoft Windows 7, 8.1, 10

ΝΑΙ

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Συνδέσεις:
Σύνδεση σε δίκτυο µε ενσωµατωµένη κάρτα Ethernet
10/100 ή καλύτερη
Ο προσφερόµενος σαρωτής θα καλύπτεται από
1.13.
εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους
Ο προµηθευτής θα εγκαταστήσει πλήρως λειτουργικά
1.14. τον σαρωτή στις θέσεις εργασίας που θα του
υποδειχθούν.
1.12.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ
(1) ΣΑΡΩΤΗ ( SCANNER) Α3
ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά Χαρακτηριστικά:

1.1.

1 τεµάχιο

1.2.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
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Ο σαρωτής θα πρέπει να είναι σύγχρονος µε χρόνο
ανακοίνωσης µοντέλου µικρότερο από 18 µήνες πριν
την ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς και να µην
υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /
απόσυρσής του από τον κατασκευαστή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
1.3.

Ύπαρξη τροφοδότη φύλλων

1.4.
1.5.
1.6.

Σάρωση διπλής όψης
Μέγεθος χαρτιού Α3
Αυτόµατη τροφοδοσία εγγράφων ≥ 200 σελ

Ανάλυση Σάρωσης ≥ 600 x 600 dpi
Ταχύτητα Ασπρόµαυρης Σάρωσης A4 ≥ 40 σελ/λεπτό
Ταχύτητα Έγχρωµης Σάρωσης A4 ≥ 40 σελ/λεπτό
Ηµερήσιος κύκλος εργασιών ≥ 5.000 σελ/ηµέρα
Να είναι πλήρως συµβατός µε λειτουργικό σύστηµα
1.11. Microsoft Windows 7, 8.1, 10
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Συνδέσεις:
Σύνδεση σε δίκτυο µε ενσωµατωµένη κάρτα Ethernet
10/100 ή καλύτερη
Ο προσφερόµενος σαρωτής θα καλύπτεται από
1.13.
εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους
Ο προµηθευτής θα εγκαταστήσει πλήρως λειτουργικά
1.14. τον σαρωτή στις θέσεις εργασίας που θα του
υποδειχθούν
1.12.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Α/Α

(1) ΣΑΡΩΤΗ ( SCANNER) Α0

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΝΣΗ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α0 ΣΑΡΩΤΗ
Γενικά Χαρακτηριστικά:

1.1.

1 τεµάχιο

1.2.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
Ο σαρωτής θα πρέπει να είναι σύγχρονος µε χρόνο
ανακοίνωσης µοντέλου µικρότερο από 18 µήνες πριν
την ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς και να µην
υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /
απόσυρσής του από τον κατασκευαστή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

1.3.

Μέγεθος χαρτιού Α0
- 11 -
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Οπτική ανάλυση ≥ 600 dpi
Τυπική Ταχύτητα Ασπρόµαυρης Σάρωσης ≥ 1,5
ίντσες/δευτερόλεπτο
Τυπική Ταχύτητα Έγχρωµης Σάρωσης ≥ 0,5
ίντσα/δευτερόλεπτο
Να είναι πλήρως συµβατός µε λειτουργικό σύστηµα
Microsoft Windows 7, 8, 10
Συνδέσεις:

Σύνδεση σε δίκτυο µε ενσωµατωµένη κάρτα Ethernet
10/100 ή καλύτερη
Ο προσφερόµενος σαρωτής θα καλύπτεται από
1.9.
εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους
Ο προµηθευτής θα εγκαταστήσει πλήρως λειτουργικά
1.10. τον σαρωτή στη θέση εργασίας που θα του
υποδειχθεί
1.8.

ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 96 και 100 του Ν. 4412/2016)
1) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει,
προσφορά εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
2) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία µας
(∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος,
γρ. 305) όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση
ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι τις 15.00 µ.µ.
3) Κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών (ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού), οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.µ. µέχρι την 10.30 π.µ.
ενώπιον της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων των
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών (Λ. Συγγρού 80-88 , 3ος όροφος, γρ.
307). Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσερχόµενων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από
τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών
της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση
συµµετοχής.
4) Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα Αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων των
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, προ της εκπνοής της προθεσµίας
που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες
που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
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5) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές
δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν
λαµβάνονται υπόψη.
6) Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ( άρθρα 92, 93 και 94 του Ν. 4412/2016)
1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική
γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. Οι προσφορές
και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
2. Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη Προσφορά
β. η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών,
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Συνοπτικών ∆ιαδικασιών
Προµηθειών),
γ. ο τίτλος της σύµβασης (Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια τεσσάρων(4)
πολυµηχανηµάτων (λειτουργιών διαδικτυακού εκτυπωτή σαρωτή fax µε τα αναλώσιµά τους
οχτώ(8) scanner
µε τα αναλώσιµά τους(toner) για την κάλυψη άµεσων αναγκών του
Αυτοτελούς τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, είκοσι πέντε (25)
σαρωτών για την εγκατάσταση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α»
στην Περιφέρεια Αττικής, ενός (1) σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της ∆νσης Έργων
Αντιπληµµυρικής Προστασίας, ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες της ∆νσης Χωρικού
Σχεδιασµού).
δ. η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Αναλυτικά:
α) Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
περιέχει:
α1) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού
προσώπου αναλόγως, ήτοι:
i. Βεβαίωση έναρξης εργασιών, εάν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση
ii. Ισχύον καταστατικό της εταιρείας ή πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο
να προκύπτει και η νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας, αν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΕΠΕ και Α.Ε.
α2) Συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) – Παράρτηµα Γ’
της παρούσης - του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο συνίσταται σε ενηµερωµένη
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
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α2.1) δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για
τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν, ήτοι
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, διαφθορά, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα,
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία, καταβολή
φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
∆ιευκρίνιση για το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) (α2):
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥ∆ υπογράφεται από τον
νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
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, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (Ν.4250/2014, άρθρο 3).
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΤΕΥ∆ περιέχει επίσης τις ως άνω
πληροφορίες όσον αφορά στους φορείς αυτούς.
• Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες
µίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να µεριµνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να
λαµβάνει τόσο το δικό του ΤΕΥ∆, όσο και χωριστό ΤΕΥ∆, ψηφιακά υπογεγραµµένο,
όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε µία από τις οντότητες στις οποίες
στηρίζεται.
• Όταν στο διαγωνισµό συµµετέχουν από κοινού όµιλοι ή ενώσεις οικονοµικών φορέων,
πρέπει να δίνεται χωριστό ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση,
στο οποίο να παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως
V του ΤΕΥ∆.
• Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας τµήµα (ποσοστό) της Σύµβασης που ξεπερνά το 30% και το δηλώσει κατά
την υποβολή της προσφοράς του, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 131 του
Ν.4412/2016, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό ΤΕΥ∆, όπου παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται για καθέναν από τους υπεργολάβους, προκειµένου να
επαληθευτεί η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
α3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε
ισχύει, κατά τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 στην
οποία ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι :
Ι. υποβάλλει συµµετοχή στον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια: τεσσάρων(4)
πολυµηχανηµάτων (λειτουργιών διαδικτυακού εκτυπωτή σαρωτή fax µε τα αναλώσιµά τους ,
οχτώ(8) scanner
µε τα αναλώσιµά τους(toner) για την κάλυψη άµεσων αναγκών του
Αυτοτελούς τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, είκοσι πέντε (25)
σαρωτών για την εγκατάσταση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α»
στην Περιφέρεια Αττικής, ενός (1) σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της ∆νσης Έργων
Αντιπληµµυρικής Προστασία ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες της ∆νσης Χωρικού
Σχεδιασµού), συνολικού προϋπολογισµού 52.080,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,
II.η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής ∆ιακήρυξης, των
οποίων έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
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, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3).
∆ιευκρίνιση για την Υπεύθυνη ∆ήλωση (α3):
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη ∆ήλωση
υποβάλλουν :
α) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού
β) Όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά
κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
α4) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο
τους.
α5) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, που εκδόθηκαν και είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς. Οι προσφέροντες θα πρέπει επί ποινή απόρριψης της
προσφοράς τους να διαθέτουν τις ανωτέρω ενηµερότητες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Πριν από την οριστική κατακύρωση, ο προσωρινός µειοδότης οφείλει να
προσκοµίσει (στο Τµήµα Συνοπτικών ∆ιαδικασιών Προµηθειών της ∆/νσης
Οικονοµικών Π.Ε. Κ.Τ Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 11741, 3ος όροφος, γραφείο
305), σε σφραγισµένο φάκελο, ενηµερωµένα τα δικαιολογητικά από τα οποία
προκύπτει η ορθότητα όλων όσων έχει δηλώσει στο ανωτέρω τυποποιηµένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) καθώς και Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή ένορκη
βεβαίωση από συµβολαιογράφο ή Ειρηνοδικείο, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής και θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αιτήσεων
συµµετοχής καθώς και τις ενηµερότητες που εκδόθηκαν και ήταν σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (περ. α5 του άρθρου 3 της παρούσας
διακήρυξης)
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τη τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.
β) ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», θα
περιλαµβάνει:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
γ) ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», θα
περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των µηχανηµάτων χωρίς ΦΠΑ και
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
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Για την καταγραφή της τιµής της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι
υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της παρούσας Προκήρυξης.
Στην οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων του διαγωνισµού, θα πρέπει να
αναφέρεται ρητά η τιµή σε ευρώ, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι φόροι, οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Προσφορά που περιέχει τιµή σε
συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς µε το ζητούµενο από την παρούσα
∆ιακήρυξη εξοπλισµό, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα & υπογραφή.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή
Αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών παραλαµβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί
όσες προσφορές κατατέθηκαν εµπρόθεσµα.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής.
Πιο αναλυτικά, η αποσφράγιση γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά
το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
2. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.
3. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών γίνονται σε µία δηµόσια συνεδρίαση.
4. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, εφόσον
ο κυρίως φάκελος προσφοράς µε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους
αξιολογήθηκαν ως αποδεκτοί.
5. Σε περίπτωση απόρριψης µίας ή περισσότερων προσφορών κατά το στάδιο αξιολόγησης
των τεχνικών προσφορών, ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε την αποσφράγιση των φακέλων
των οικονοµικών προσφορών όσων διαγωνιζοµένων έγιναν αποδεκτοί, ακόµα και στην
ίδια συνεδρίαση, κατά την κρίση της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσµάτων.
6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
7. Για την επικύρωση των αποτελεσµάτων κάθε σταδίου του διαγωνισµού εκδίδεται µια
απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου δηλαδή της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 & 221 του Ν. 4412/2016)
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η
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ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, εξετάζεται από το αρµόδιο
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής, αποφασίζει, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο, ήτοι την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης αορίστου διάρκειας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Στην περίπτωση που η αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ,
δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ)τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής προκήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) Τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το
Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
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Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Σχετικό υπόδειγµα εγγύησης καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (B’).
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση των, ειδών θα γίνει σε χρονικό διάστηµα εξήντα(60) ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης , κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και
την αρµόδια ∆νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, έπειτα
από βεβαίωση της αρµόδιας ∆νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κεντρικού
Τοµέα Αθηνών.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 4α του Ν. 4270/14, η βεβαίωση από την ∆νση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, θα πρέπει να δοθεί
στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής αµελλητί ή δυνατόν αυθηµερόν από την παράδοση της
προµήθειας ή την παροχή των υπηρεσιών και η επιτροπή παραλαβής θα πρέπει να συντάξει
πρωτόκολλο παραλαβής και να το αποστείλει στην ∆/νση Οικονοµικών Κ.Τ. Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής εντός δύο (2) ηµερών από την παραλαβή του τιµολογίου και τη σχετική
βεβαίωση.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου
(Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε
περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη της
εκτέλεσης των εργασιών που αφορά η παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η
εκτέλεση των εργασιών διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του
σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
Η πληρωµή της αξίας θα γίνει µε την οριστική παραλαβή, µετά από την έκδοση του
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα του αναδόχου και υπό την προϋπόθεση της
προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο
δικαιολογητικών και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από
την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Τιµολόγιο πώλησης του αναδόχου (πρωτότυπο).
- Αναλυτική κατάσταση των προς πληρωµή παρεχοµένων ειδών (µπορεί να
συµπεριλαµβάνεται στο τιµολόγιο).
- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (κατά την πληρωµή).
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό,
εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης.
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•
•
•
•

Ο αναλογούν φόρος βαρύνει τον ανάδοχο.
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων
Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου
0,06% επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής
Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε το άρθρο 350 του
ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου
ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.
Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 στον ΚΑΕ
Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2019.

1713 του προϋπολογισµού της

ΑΡΘΡΟ 9ο
∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ
Η παρούσα ∆/ξη διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά
που θα προκύψει µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα
αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα
λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ
τους.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών
προµηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡHΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ :
Προµήθεια τεσσάρων(4) πολυµηχανηµάτων (λειτουργιών διαδικτυακού εκτυπωτή
σαρωτή fax µε τα αναλώσιµά τους οχτώ(8) scanner µε τα αναλώσιµά τους(toner) για
την κάλυψη άµεσων αναγκών του Αυτοτελούς τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης της
Περιφέρειας Αττικής, είκοσι πέντε (25) σαρωτών
για την εγκατάσταση του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α» στην Περιφέρεια Αττικής, ενός
(1) σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της ∆νσης Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας, ενός
(1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες της ∆νσης Χωρικού Σχεδιασµού.

Α/Α

1.

2.

3.

ΕΙ∆ΟΣ

Προµήθεια τεσσάρων(4)
πολυµηχανηµάτων (λειτουργιών
διαδικτυακού εκτυπωτή σαρωτή fax µε
τα αναλώσιµά τους
οχτώ(8) scanner µε τα αναλώσιµά
τους(toner) για την κάλυψη άµεσων
αναγκών του Αυτοτελούς τµήµατος
Νοµικής Υποστήριξης της Περιφέρειας
Αττικής
είκοσι πέντε (25) σαρωτών για την
εγκατάσταση του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α»
στην Περιφέρεια Αττικής
ενός (1) σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της
∆νσης Έργων Αντιπληµµυρικής
Προστασίας.
ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες της
∆νσης Χωρικού Σχεδιασµού .

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΕΜΑΧΙΑ
4
ΤΕΜΑΧΙΑ
8

ΤΕΜΑΧΙΑ
25
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
-

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

-

-

Επισηµαίνεται ότι:
1. O προϋπολογισµός για τα τέσσερα (4) πολυµηχανήµατα (λειτουργιών διαδικτυακού
εκτυπωτή σαρωτή fax µε τα αναλώσιµά τους είναι: 9.920,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%
2. Ο προϋπολογισµός για τα οχτώ(8) scanner µε τα αναλώσιµά τους(toner) για την
κάλυψη άµεσων αναγκών του Αυτοτελούς τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης της
Περιφέρειας Αττικής είναι: 9.920,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
3. Ο προϋπολογισµού για τους είκοσι πέντε (25) σαρωτών για την εγκατάσταση του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α» στην Περιφέρεια Αττικής,
ενός (1) σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της ∆νσης Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας,
ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες της ∆νσης Χωρικού Σχεδιασµού είναι:32.240,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.

Ηµεροµηνία:

…../ /2019

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………
Κατάστηµα
…………………………
(∆/νση: οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης……..
ΕΥΡΩ ………………………..
Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα ………………………………
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το δικαίωµα της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ:
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……………………………, ΑΦΜ……………………. οδός
…………. αριθµός … ΤΚ ………..
Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….., ΑΦΜ……………οδός ………….
αριθµός … ΤΚ ………..
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
1)…….…...., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
2)……….…., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
3)………….., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
για την καλή εκτέλεση από αυτόν/ήν των όρων της ……………. Σύµβασης µε την Περιφέρεια
Αττικής για την Προµήθεια τεσσάρων(4) πολυµηχανηµάτων (λειτουργιών διαδικτυακού
εκτυπωτή σαρωτή fax µε τα αναλώσιµά τους ,οχτώ(8) scanner µε τα αναλώσιµά
τους(toner) για την κάλυψη άµεσων αναγκών του Αυτοτελούς τµήµατος Νοµικής
Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής,είκοσι πέντε (25) σαρωτών
για την
εγκατάσταση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α» στην
Περιφέρεια Αττικής, ενός (1) σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της ∆νσης Έργων
Αντιπληµµυρικής Προστασίας, ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες της ∆νσης
Χωρικού Σχεδιασµού
•

και το οποίο καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
• Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε
εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ:
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µέχρι την επιστροφή αυτής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1

και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [5002]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 , ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ.
11741]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ]
- Τηλέφωνο: [213 2065019]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [promna@patt.gov.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.patt.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [Προµήθεια τεσσάρων(4) πολυµηχανηµάτων (λειτουργιών
διαδικτυακού εκτυπωτή σαρωτή fax µε τα αναλώσιµά τους ,οχτώ(8) scanner µε τα
αναλώσιµά τους(toner) για την κάλυψη άµεσων αναγκών του Αυτοτελούς τµήµατος
Νοµικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, είκοσι πέντε (25) σαρωτών για την
εγκατάσταση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α» στην
Περιφέρεια Αττικής, ενός (1) σαρωτή Α3 για τις ανάγκες της ∆νσης Έργων
Αντιπληµµυρικής Προστασίας, ενός (1) σαρωτή Α0 για τις ανάγκες της ∆νσης
Χωρικού Σχεδιασµού – CPV: 30120000-6 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)
]

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……...]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλους5;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [……]
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
γ) [……]
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ]
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε
τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους
εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός
φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα
µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες7
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση8·
2. δωροδοκία9,10·
3. απάτη11·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα
δραστηριότητες12·

ή

εγκλήµατα

συνδεόµενα

µε

τροµοκρατικές

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας13·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων14.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού
που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]16
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)19;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν20:

εγγράφων):
[……][……][……][……]18
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης21, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;22
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 23
[……][……][……]

- 29 -

19PROC004744701 2019-04-05
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι
ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε
τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται24, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν25.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α],
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα
2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
5 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
6 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριµένες ικανότητες.”
7 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς
λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
9 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ
του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν.
3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού
περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών
(Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά
την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
20 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που
λήφθηκαν.
21 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
22 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
24 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
25 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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