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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: Ιωλκού & Αναλήψεως 
Ταχ. Κώδικας: 38001 - ΒΟΛΟΣ 
Πληροφορίες: ∆. Σαρδέλλη, Ι. Τσιµπόλης 
Τηλέφωνο: 2421352598, 2421352596 
Email: d.sardelli@thessaly.gov.gr, i.tsimpolis@thessaly.gov.gr 
URL: www.thessaly.gov.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

Βόλος,  13 / 3 /2017 

Αριθµ. Πρωτ.    293   

 
 

 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαµηλότερη τιµή 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΤΩΝ Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

23.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

ΚΑΕ 1329.01: 17.000,00€ και ΚΑΕ 0869.01: 6.000,00€ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

UPS 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1329.01 12.000,00 € 5.000,00 € 17.000,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0869.01 4.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)  16.000,00 € 7.000,00 € 23.000,00 € 

 

CPV:  

30237000-9 Μέρη, εξαρτήµατα και προµήθειες υπολογιστών 

50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών µηχανηµάτων, συσκευών και συναφούς 

εξοπλισµού 

31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτροµηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/1999). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 

Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων».  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 

4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

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

8. Τις διατάξεις του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005. 

9. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 

10. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194 /22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες». 

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010) «Οργανισµός Περιφέρειας 

Θεσσαλίας». 

12. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

13. Την ανάγκη συντήρησης και επισκευής 3 UPS του ∆ιοικητηρίου και 4 UPS της ∆/νσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

14. Το 1356/24-1-2017 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & επικοινωνιών «Συντήρηση UPS». 

15. Την αριθµ. 144/2017 (πρακτικό 7/22-2-2017, Α∆Α:Ψ0ΖΠ7ΛΡ-8Ψ1) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί Συγκρότησης  Επιτροπών 1. ∆ιενέργειας διαγωνισµών και 

αξιολόγησης προσφορών και 2. Γνωµοδότησης αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για τις 

ανάγκες του Τµ. Πληροφορικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2017, και την 

αριθµ.151/10-2-2017 Α∆Α: Ω∆ΝΛ7ΛΡ-ΞΦΕ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Συγκρότησης 

Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών εξοπλισµού πληροφορικής των Π. Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων για το έτος 2017. 

16. Τις 669/9-2-17, 670/9-2-17, 710/14-2-17, 711/14-2-17 βεβαιώσεις ύπαρξης διαθέσιµης 

πίστωσης από την ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

17. Τα πρωτογενή αιτήµατα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) µε 

µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ 17REQ005810739 και 17REQ005810869, τα οποία εγκρίθηκαν µε τα 

αριθµ. 17REQ005889206, 17REQ005889299, 17REQ005889693 και 17REQ005889649. 

18. Την υπ’ αριθ. 145/2017 (πρακτικό 7/22-2-2017, Α∆Α:62ΞΣ7ΛΡ-∆Σ4) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε την οποία εγκρίθηκαν i) η δαπάνη και 

διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 17.000,00 € για την προµήθεια ανταλλακτικών και έως του 

ποσού των 6.000,00€ για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των συστηµάτων UPS και του 

εξοπλισµού πληροφορικής των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2017, ii) η διενέργεια του 

πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και iii) οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

Συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά τµήµα 

(α. συστήµατα UPS και β. εξοπλισµός πληροφορικής), για την επισκευή/συντήρηση και 

προµήθεια ανταλλακτικών για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, 

προϋπολογισµού για ΚΑΕ 1329.01: 17.000,00€ και για ΚΑΕ 0869.01: 6.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

UPS 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1329.01 12.000,00 € 5.000,00 € 17.000,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0869.01 4.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)  16.000,00 € 7.000,00 € 23.000,00 € 

 

Το παρόν έργο, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Ε. 

 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

• Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

• Στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (www.thessaly.gov.gr). 

• Στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια.  

• Στην ιστοσελίδα του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr/). 

 

Οι προσφορές των υποψηφίων θα κατατεθούν στο Τµήµα Πληροφορικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων, Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως, γραφείο 223 (2ος όροφος), έως και 

τη Πέµπτη 30-3-2017 και ώρα 10.00π.µ. 

Γλώσσα των προσφορών ορίζεται η Ελληνική. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω 

ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (180) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη 

της ηµέρας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 

αναφεροµένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα µόνο ή και τα δύο τµήµατα του 

διαγωνισµού (α. συστήµατα UPS και β. εξοπλισµός πληροφορικής). Μετά την 

αξιολόγηση θα αναδειχθεί ανεξάρτητα µειοδότης ανά τµήµα. Μειοδότης δύναται να 

αναδειχθεί ο ίδιος και για τα δύο τµήµατα. 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από Τριµελή Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους των Π. Ε. 

Μαγνησίας & Σποράδων, η οποία ορίστηκε µε την 144/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού: Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν 

στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε 

ηλεκτρονική µορφή: 

Α) από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, στην διαδροµή 

Εφηµερίδα της Υπηρεσίας » ∆ιακηρύξεις / Προκηρύξεις) και την οποία θα πρέπει να 

παρακολουθούν οι υποψήφιοι, ώστε να καθίστανται εγκαίρως ενήµεροι για τυχόν πληροφορίες ή 

διευκρινήσεις. 

Β) Από την ιστοσελίδα του ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην 

ταχυδροµική διεύθυνση: Τµήµα Πληροφορικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ∆ιοικητήριο, Ιωλκού 

και Αναλήψεως, Τ.Κ. 38001, 2ος όροφος, γραφείο 223, τηλ. 2421352480, 2421352598, e-mail: 

d.sardelli@thessaly.gov.gr 

 

∆ιευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης, µπορούν να ζητήσουν εγγράφως οι 

ενδιαφερόµενοι από την Αναθέτουσα αρχή, µέχρι και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της 

προκήρυξης http://www.thessaly.gov.gr, (στην διαδροµή Εφηµερίδα της Υπηρεσίας » ∆ιακηρύξεις / 

Προκηρύξεις) το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 

ενώσεων, τα µέλη αυτών, εγκατεστηµένα: 

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµόσιων Συµβάσεων, 

Σ∆Σ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος 

Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 

δηµοσίων συµβάσεων, 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016 (Α΄147), όπως 

αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, στα «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της παρούσας. 

 

Λόγοι αποκλεισµού: 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
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παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 

(1.3.2) (παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 

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

αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλείουν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω 

οικονοµικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας ανάθεσης, σε µία από τις περιπτώσεις της παραγράφου (1.3.3) (παρ. 6 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 

 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλουν στην 

ελληνική γλώσσα ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», 

οποίος σύµφωνα µε το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 περιέχει: 

1. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) το οποίο περιλαµβάνεται στα 

συνηµµένα έντυπα του διαγωνισµού, συµπληρωµένο και υπογραµµένο από τους κατά περίπτωση 

αρµοδίους. 

2. Τα Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού 

προσώπου, 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 

αντιπρόσωπο τους. 

Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. 

 

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/οι προσφέρων/-οντες στον/στους οποίο/ους 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, που 

παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή Αξιολόγησης, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

(Α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο οικονοµικός 

φορέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 & 2 του άρθ. 73 

του ν. 4412/16 ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

(Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

(Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 

ένωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές (στην ελληνική γλώσσα) µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα 

∆ιακήρυξη. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο 

από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπό τους. 

Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας (Τµήµα Πληροφορικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων, Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως, γραφείο 223) µε 

οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως 

προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆ιεύθυνση, µέχρι την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι την 13.00 µ.µ. 

 Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή 

∆ιενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, προ της εκπνοής της προθεσµίας 

που καθορίζεται από τη ∆ιακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που 

κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.  

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 

στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Τεχνική προσφορά υποβάλλεται 

ανά τµήµα (α. Συστήµατα UPS και β. Εξοπλισµός πληροφορικής). Προσφορές που 

αφορούν µεµονωµένες εργασίες και ανταλλακτικά θεωρούνται άκυρες.  

 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς, που περιέχει τρεις 

ανεξάρτητους σφραγισµένους υποφακέλους: α) «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν:  

Επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζοµένου 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, Τµήµα Πληροφορικής 

∆ιεύθυνση: ∆ιοικητήριο, Ιωλκού µε Αναλήψεως, ΤΚ 38001, Βόλος 

Τηλέφωνο: 2421352480 

 

Συνοπτικός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

Ηµεροµηνία διαγωνισµού:  

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» 

 

Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι 

δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 180 ηµέρες από την 

επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016. 
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Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 180 ηµερών, παράταση του χρόνου λήξης 

ισχύος για επιπλέον 180 ηµέρες. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος αυτής 

µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 

ανάδοχος υπόκειται έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 

∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές προσφορές, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες (άρθρο 57 του Ν. 4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

  
Προσφορές υποβάλλονται ανά τµήµα του διαγωνισµού (α. συστήµατα UPS και β. 

εξοπλισµός πληροφορικής) για τη συντήρηση/επισκευή και την προµήθεια ανταλλακτικών, θα 

αναγράφεται δε στην προσφορά ολογράφως και αριθµητικώς, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη και 

δεν µπορεί να υπερβαίνει τις επιµέρους προϋπολογισθείσες αξίες ανά ΚΑΕ και ανά 

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

εκτός από το Φ.Π.Α. 

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς για ένα 

µόνο ή και τα δύο τµήµατα του διαγωνισµού (α. συστήµατα UPS και β. εξοπλισµός 

πληροφορικής), σε ξεχωριστούς φακέλους κάθε τµήµα. Μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης θα αναδειχθεί µειοδότης ανά τµήµα ανεξάρτητα. Μειοδότης δύναται να 

αναδειχθεί ο ίδιος και για τα δύο τµήµατα. 

Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι 

προσφερόµενες τιµές τόσο στις εργασίες όσο και στα ανταλλακτικά θα είναι σταθερές και 

αµετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύµβασης, υπάρξει µείωση τιµών χωρίς επίπτωση ή 

µεταβολή στην ποιότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών αντίστοιχα, αυτή γίνεται δεκτή για 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς 

µε τις ζητούµενες από την παρούσα ∆ιακήρυξη ποσότητες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον 

από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του διαγωνισµού.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στο ∆ιοικητήριο 

των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Τµήµα Πληροφορικής - 2ος όροφος – γραφείο 223) και 

συγκεκριµένα την Πέµπτη 30-3-2017 και ώρα 10.00π.µ. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, 

παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 

που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Η υποβολή µόνο µίας 
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προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την 

ανάθεση της σύµβασης. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και των οικονοµικών προσφορών, µπορούν να αποσφραγιστούν την ηµέρα του διαγωνισµού κατά 

την κρίση της Επιτροπής (άρθρο 117, του ν. 4412/16). 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 

Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται σε αυτό το στάδιο, αλλά µονογράφονται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ανά τµήµα του διαγωνισµού (α. συστήµατα UPS και β. 

εξοπλισµός πληροφορικής), και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη ή αποδοχή, κατά περίπτωση, 

των τεχνικών προσφορών. 

Στο στάδιο αυτό, οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών κατά την κρίση της Επιτροπής 

είτε τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται, υπογράφεται και φυλάσσεται, 

προκειµένου να αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή, είτε 

αποσφραγίζονται, και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών και σύνταξη πρακτικού. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της 

οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης θα αναδειχθεί µειοδότης ανά τµήµα ανεξάρτητα. Μειοδότης δύναται να αναδειχθεί ο 

ίδιος και για τα δύο τµήµατα. 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να 

είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, 

χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. ∆ιευκρινίσεις ή συµπληρώσεις 

που επιτρέπονται περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 102, παρ. 2, του Ν. 4412/16. Η 

συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή 

συµπλήρωση, ακόµα και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, οι προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, θα ειδοποιηθούν εγγράφως να υποβάλλουν εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών 

από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν ο προσωρινός ανάδοχος 

δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο διάστηµα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν από τα 

προσκοµισθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 

άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16, τότε ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 
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κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά. Εφόσον από των έλεγχο των δικαιολογητικών αποκλειστούν 

όλοι οι προσφέροντες, τότε η διαδικασία µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της 

διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Το αποτέλεσµα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και 

µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και 

ο µειοδότης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

  
Ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Πληροφορικής των Π. Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων , για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 127 

του Ν.4412/2016 (Α΄147). 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της 

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

οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 

πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, 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. 

  

ΑΡΘΡΟ 7ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Σύµβαση / οι Συµβάσεις θα καταρτιστούν στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους 

που περιλαµβάνονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπονται, δε, 

από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορούν να περιέχουν όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 

παρούσας. 

Σε αυτή ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή και την εκτέλεση του έργου, 

καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών. Το κείµενο της σύµβασης 

κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και 

απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Υπόδειγµα 

Σύµβασης µε τα βασικά της στοιχεία επισυνάπτεται στην παρούσα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆. 

Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιµων 

ηµερών, από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
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Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/16. 

Η Σύµβαση/ οι Συµβάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους και διαρκούν το πολύ 

µέχρι 31-12-2017 ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπής Παραλαβής υλικών και 

εργασιών εξοπλισµού Πληροφορικής Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2017, η οποία 

ορίστηκε αριθµ.151/10-2-2017 Α∆Α: Ω∆ΝΛ7ΛΡ-ΞΦΕ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και θα 

συντάξει σχετικό Πρακτικό σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν. 4412/16.  

 

Η πληρωµή του/των ανάδοχου/αναδόχων θα γίνεται από τις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων, 

κατά περίπτωση:  

α. Για τα συστήµατα UPS: Στο αρχικό στάδιο της συντήρησης και αποκατάστασης 

των UPS, η παραλαβή/πληρωµή θα γίνεται ανά ένα ή περισσότερα UPS που 

αποδεδειγµένα λειτουργούν σωστά και όχι ανά εργασία. 

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, και για όσες 

επιπλέον εργασίες και ανταλλακτικά προκύψει ανάγκη µέσα στο 2017, µετά από συνεννόηση µε το 

τµήµα Πληροφορικής, η παραλαβή/πληρωµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί συνολικά ή τµηµατικά 

ανά εργασία ή ανταλλακτικό. 

β. Για τον εξοπλισµό πληροφορικής: Σχετικά µε τα ζητούµενα ανταλλακτικά, που 

αναφέρονται στο σχετικό πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, η αρχική παραλαβή/πληρωµή θα 

πραγµατοποιηθεί µετά την παράδοσή τους, σύµφωνα µε τις αναφερόµενες προδιαγραφές.  

Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια του 2017, η πληρωµή θα γίνεται µετά την πιστοποίηση 

µεµονωµένων εργασιών συντήρησης/επισκευής ή την προµήθεια ενός ή περισσότερων 

ανταλλακτικών, τα οποία θα ζητούνται από το τµήµα Πληροφορικής για τις ανάγκες των Π. Ε. 

Μαγνησίας & Σποράδων. 

 

Τα παραπάνω θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 

(ΦΕΚ 107/Α), και του άρθρου 200 του ν. 4412/16 υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης 

προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Η πληρωµή του 

αναδόχου θα γίνει µε την εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών ή της υπηρεσίας. 

Για προµήθεια υλικών, για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται τα δικαιολογητικά: 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

- Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

- Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 
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Για παροχή υπηρεσιών, για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του 

συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του ν. 4412/16. 

- Τιµολόγιο του αναδόχου. 

- Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

Οι προβλεπόµενες κρατήσεις εκ του νόµου βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

  Ο ανάδοχος του έργου και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της Σύµβασης. 

  Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 

∆ικαστήρια Λάρισας, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι 

πάντοτε το Ελληνικό. 

  ∆εν αποκλείεται, όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 

∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 

α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ UPS  
ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

 
ΛΙΣΤΑ UPS Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΑΑ Μοντέλο Χώρος 

1 CHLORIDE POWER PROTECTION 70 NET 10KVA ∆ιοικητήριο 

Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως  

38001 Βόλος 

2 CHLORIDE POWER PROTECTION 70 NET 10KVA 

3 POWERWARE 9155 EATON 10KVA 

4 NRG POWERNET 10KVA ∆/νση Μεταφορών 

Νέγρη-Κορωνίου, 

Πεδίο Άρεως, 

38334 Βόλος 

5 NRG POWERNET 10KVA 

6 CHLORIDE POWER PROTECTION LINEAR PLUS E100 10KVA 

7 POWERTEK 7,5KVA 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο η στήλη Τήρηση απαιτήσεων. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Τήρηση 
απαιτήσεων 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Πριν την κατάθεση προσφοράς, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση 

σχετικά µε τον χώρο και τις συνθήκες όπου θα γίνει η συντήρηση και η επισκευή του 

εξοπλισµού, µετά από αυτοψία τους και έλεγχο των τεχνικών προβληµάτων που 

παρουσιάζει, προκειµένου να εκτιµήσουν και να κοστολογήσουν τις εργασίες 

επισκευής και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. Η αυτοψία θα 

πραγµατοποιηθεί, µετά από συνεννόηση και παρουσία υπαλλήλου του τµήµατος 

Πληροφορικής. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µε την προσφορά τους θα προσκοµίσουν πλήρη και 

αναλυτική κατάσταση των υλικών που θα προσφέρουν, και τα οποία θα πρέπει να 

καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των συγκεκριµένων συστηµάτων UPS. Θα πρέπει να 

περιγράφονται αναλυτικά τα προσφερόµενα υλικά, µε συνοδευτικά έντυπα τεχνικών 

χαρακτηριστικών. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερωθεί για τις τυχόν ιδιαιτερότητες κάθε συστήµατος 

UPS προτού προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών του.  

 

Οφείλει να σεβαστεί τον κάθε χώρο και να µην προκαλέσει φθορές ή σκουπίδια. Εάν 

κατά την εκτέλεση των εργασιών προκληθούν φθορές ή δυσλειτουργίες, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις οποιεσδήποτε φθορές ή δυσλειτουργίες 

έχει προκαλέσει και να παραδώσει το χώρο καθαρό. 

 

Τα υλικά και τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

είναι καινούρια, αµεταχείριστα, γνήσια και να φέρουν πιστοποιητικό CE όπου 

προβλέπεται. Επίσης, τα ανταλλακτικά να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του κατασκευαστή και να είναι κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο και 
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µοντέλο που προορίζονται. Οι εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευής 

να γίνονται σύµφωνα µε τις ενδεδειγµένες διαδικασίες και µεθόδους που προβλέπει ο 

κατασκευαστής. 

Εργασίες που απαιτούν διακοπή του ρεύµατος θα γίνονται είτε τις καθηµερινές, εκτός 

όµως των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών, είτε Σάββατο ή Κυριακή, ύστερα από 

συνεννόησης µε το τµήµα Πληροφορικής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

 

Η συντήρηση/επισκευή πραγµατοποιείται στο χώρο που βρίσκεται ο εξοπλισµός. Σε 

περίπτωση που πρέπει να µεταφερθεί ο εξοπλισµός στο εργαστήριο του αναδόχου, ή 

σε χώρο τρίτου εξωτερικού συνεργάτη, αυτό θα γίνεται µε τη συναίνεση του 

τµήµατος Πληροφορικής µε τη µέριµνα της µεταφοράς και τα έξοδα αποστολής θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Η προθεσµία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε 2 µήνες από την ανάθεση. Ο 

παραπάνω χρόνος µπορεί να παραταθεί σε ειδικές περιπτώσεις µε τη συναίνεση του 

τµήµατος Πληροφορικής. 

 

Αναφορικά µε τη διαδικασία επισκευής, πρέπει να πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση 

των συσσωρευτών όλων των UPS και επιπλέον αντικατάσταση των λοιπών 

ανταλλακτικών, όπου κριθεί απαραίτητο, προκειµένου τα UPS να περιέλθουν 

εύχρηστα, λειτουργικά και ασφαλή προς χρήση στην Π. Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων. 

 

Στο τέλος της συντήρησης και επισκευής, θα παραδοθεί για κάθε UPS τεχνική έκθεση 

σχετικά µε τις εργασίες που έγιναν, τα προβλήµατα/βλάβες που διαπιστώθηκαν και 

τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) 

τουλάχιστον έτους για τα ανταλλακτικά που χρησιµοποίησε στα πλαίσια της 

επισκευής. Στα πλαίσια της παρεχόµενης εγγύησης υποχρεούται να αντικαταστήσει 

χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Αναθέτουσα Αρχή, κάθε ανταλλακτικό που υποστεί 

βλάβη, χωρίς να υπάρχει προφανής «εξωτερική αιτία» (βανδαλισµός, κακός 

χειρισµός, απρόβλεπτες καταστροφές, κλπ). 

 

Να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον οι παρακάτω εργασίες συντήρησης: 

1. Οπτικός και ακουστικός έλεγχος του συστήµατος. 

2. Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων ψύξης. Έλεγχος φίλτρου εξόδου. 

3. Οπτικός έλεγχος και µέτρηση τάσης κάθε συσσωρευτή ξεχωριστά, υπό φορτίο. 

Τελική τάση εκφόρτισης συσσωρευτών (V DC) 

4. Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιµο αυτών και οπτικός έλεγχος γείωσης. 

5. Έλεγχος όλων των καλωδίων τροφοδοσίας και αναχωρήσεων.  

6. Έλεγχος τάσης εισόδου L1, (L2, L3), N 

7. Έλεγχος τάσης εξόδου L1, (L2, L3), N 

8. Έλεγχος ρεύµατος εισόδου L1, (L2, L3), N 

9. Έλεγχος ρεύµατος εξόδου L1, (L2, L3), N 

10. Έλεγχος ισοκατανοµής φορτίων ανά φάση. 

11. Έλεγχος συχνότητας εξόδου. 

12. Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών και alarm. 

13. Έλεγχος των Test Points σε περίπτωση βλάβης για καθορισµό προέλευσης του 

προβλήµατος. 

14. ∆οκιµή διακοπής της τάσης της ∆.Ε.Η. & λειτουργία µέσω µπαταριών για 3 έως 5 
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λεπτά. Επιβεβαίωση αυτόµατης επαναφοράς και ανάληψης φορτίου από το 

φορτιστή. 

15. Εκφόρτιση συσσωρευτών και έναρξη επαναφόρτισης. 

16. Έλεγχος συστήµατος µεταγωγής από UPS σε manual και static By-pass. 

17. Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και control. 

18. Έλεγχος πλακετών και µετασχηµατιστή εξόδου. 

19. Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών. 

20. Καθαρισµός των εσωτερικών µερών του UPS δηλαδή των µπαρών, 

ηλεκτρονόµων, διακοπτών, καλωδίων, επαφών, ασφαλειών, συσσωρευτών, κλπ. 

21.Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιµές που προβλέπονται από το εγχειρίδιο του 

κατασκευαστή. 

Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών συντήρησης και επισκευής των 

UPS, και εφόσον µέχρι το τέλος του έτους 2017 προκύψει ανάγκη για 

επιπλέον εργασίες επισκευής/συντήρησης ενός ή περισσοτέρων UPS και 

προµήθεια ανταλλακτικών, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα µέχρι 

εξάντλησης του ποσού του προϋπολογισµού. 

 

Έκαστος διαγωνιζόµενος θα πρέπει µε υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα 

επισυνάπτεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, να δηλώνει ότι έλαβε 

γνώση των όρων του διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχεται πλήρως. 

 

 

 

 

 

β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

β.1. Πίνακας ανταλλακτικών πληροφορικής. 

Να συµπληρωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο οι στήλες Τήρηση Απαιτήσεων, Κατασκευαστής/ 

Μοντέλο, Προσφερόµενη εγγύηση. 

 
Είδος Προδιαγραφές-Απαιτήσεις Τήρηση 

Απαιτήσεων 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κατασκευαστής 
/ Μοντέλο 

 

Προσφερόµενη 
εγγύηση 

Ποσό-
τητα 

Σκληρός 
δίσκος 

• 3.5" 7200rpm  
• πρωτόκολλο επικοινωνίας 
SATA2/SATA3 
• µνήµη buffer > 8MB 
• χωρητικότητα ≥ 500MB 

   15 

Σκληρός 
δίσκος 

SSD SATA2 ≥80GB 
   1 

Εξωτερικός 
σκληρός 
δίσκος 

• Σύνδεση: USB 3.0 
• Χωρητικότητα: 4TB 
• Μέγεθος: 2.5” 
• File format system: κατά 
προτίµηση NTFS 

   2 

Τροφοδοτικό 
• > 400W  
• Switching Power Supply 
1x20+4pin main- board 

   10 
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• 1x6pin PCI-Express, 1 x P4 
4pin/+12V Power Connector 
• 2x SATA, 3x IDE, 1x FDD 

Μνήµη RAM 2GB PC2-5300 CL5 240PIN DIMM    10 
Μπαταρία 
UPS 

12V - 7,2AH 
   30 

Εξαρτήµατα 
εκτυπωτή 

HP P3005 RM1-3763-000, Pick-up 
Roller Ass’y, Tray 2 

   2 

Εξαρτήµατα 
εκτυπωτή 

Lexmark 56P1820 Paper Feed 
Rubber Tires 

   5 

Καλώδια USB 2.0 A-plug to Micro B-plug    5 

 

β.2. Πίνακας εργασιών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού πληροφορικής 
 
AA Εργασία 
1 Εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης/αναβάθµισης υλικού και λογισµικού εξυπηρετητών 

(Servers) 
2 Εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης/αναβάθµισης υλικού και λογισµικού προσωπικών Η/Υ και 

laptop 
3 Εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης/αντικατάστασης ενεργητικού εξοπλισµού δικτύου 
4 Εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτές, σαρωτές, UPS) 
5 Άλλες εργασίες (hardware/software) 

 

 

β.3. Πίνακας υποχρεώσεων αναδόχου. 
Να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο η στήλη Τήρηση απαιτήσεων. 

Τήρηση 
απαιτήσεων 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τα υλικά και τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

είναι καινούρια, αµεταχείριστα, γνήσια και να φέρουν πιστοποιητικό CE όπου 

προβλέπεται. Επίσης, τα ανταλλακτικά να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του κατασκευαστή και να είναι κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο και 

µοντέλο που προορίζονται. Οι εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευής 

να γίνονται σύµφωνα µε τις ενδεδειγµένες διαδικασίες και µεθόδους που προβλέπει ο 

κατασκευαστής. 

 

Μέχρι το τέλος του έτους 2017 θα υπάρχει η δυνατότητα εργασιών επισκευής και 

προµήθειας ανταλλακτικών (πρόσθετων ποσοτήτων ίδιων υλικών στις ίδιες τιµές ή 

νέων υλικών για τα οποία θα προκύψει ανάγκη) µέχρι του ποσού του 

προϋπολογισµού. 

 

∆ιαδικασία διάγνωσης και αποκατάστασης προβλήµατος: Τεχνικός του 

αναδόχου, µετά την αποδοχή της κλήσης του από το τµ. Πληροφορικής της Π. Ε. 

Μαγνησίας & Σποράδων, µεταβαίνει στο χώρο του εξοπλισµού. Ο τεχνικός κάνει τη 

διάγνωση του προβλήµατος, συµπληρώνοντας συγκεκριµένη φόρµα µε το πρόβληµα 

και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται στο 

χώρο του εξοπλισµού και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και µε τη συναίνεση του 

επιβλέποντος τµήµατος µπορεί να γίνει η µεταφορά του σε χώρο του αναδόχου. 

Μόνο µετά την αποδοχή, από το επιβλέπον τµήµα, της διάγνωσης (εφόσον αυτή έχει 

ζητηθεί) και την απόκτηση του ανταλλακτικού (όταν χρειάζεται), ο ανάδοχος 

προχωράει στην εργασία αποκατάστασης της βλάβης και στην επαναφορά σε 

λειτουργία του εξοπλισµού, αποκαθιστώντας το στην πρότερη, της βλάβης, 

 

17PROC005917284 2017-03-14

ΑΔΑ: 6ΕΜΟ7ΛΡ-10Υ



 16

κατάσταση. Αν, το επιβλέπον τµήµα, λαµβάνοντας υπόψη την γενική εικόνα του 

εξοπλισµού, σε σχέση µε το κόστος (εργασίας κ ανταλλακτικών), αξιολογήσει ως µη 

συµφέρουσα την επιδιόρθωση, τότε οι εργασίες αποκατάστασης δεν γίνονται. 

Εγγύηση αναδόχου: Ο ανάδοχος εγγυάται την επισκευή για διάστηµα τριών (3) 

µηνών, από την αποκατάστασή της, που σηµαίνει ότι σε περίπτωση που ξανασυµβεί 

το ίδιο πρόβληµα, το αποκαθιστά χωρίς αµοιβή. 

 

Χρόνοι Απόκρισης / Αποκατάσταση βλάβης: Για Εξυπηρετητή ο χρόνος 

απόκρισης είναι 1 ώρα και ο χρόνος αποκατάστασης 2 µέρες. Για άλλο εξοπλισµό ο 

χρόνος απόκρισης είναι 2 µέρες και ο χρόνος αποκατάστασης 5 µέρες. Οι παραπάνω 

αναφερόµενοι χρόνοι είναι εργάσιµες µέρες και αναφέρονται µόνο σε εργασίες. 

Εφόσον υπάρχει χρονική καθυστέρηση που δεν οφείλεται στον ανάδοχο (όπως ο 

χρόνος αναµονής των ανταλλακτικών) αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη. Οι παραπάνω 

χρόνοι µπορούν να παραταθούν µόνο µε τη συναίνεση του τµήµατος Πληροφορικής. 

Τα αιτήµατα εκτέλεσης εργασιών µπορούν να δίνονται στον ανάδοχο (µε fax, µε 

email ή τηλεφωνικά), στις εργάσιµες ηµέρες, από τις 8.30 ως και τις 14.30 (συνεπώς 

ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε διαθεσιµότητα επικοινωνίας στο 

παραπάνω αναφερόµενο διάστηµα) και από τη στιγµή εκείνη αρχίζει η µέτρηση των 

ανωτέρω αναφερόµενων χρόνων. 

 

Εξαιρέσεις: Από την ανάθεση εργασιών στον αντίστοιχο µειοδότη, εξαιρούνται 

εργασίες, οι οποίες (αν και µπορεί να ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω γενικές 

οµάδες) πρέπει να εκτελεστούν, είτε από τον ανάδοχο της αρχικής εγκατάστασης, 

είτε από εξειδικευµένο τεχνικό συνεργείο, κατά την άποψη του αρµοδίου τµήµατος. 

 

Έκαστος διαγωνιζόµενος θα πρέπει µε υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα 

επισυνάπτεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, να δηλώνει ότι έλαβε 

γνώση των όρων του διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχεται πλήρως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Αριθµητικώς και ολογράφως) 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ α. ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ UPS ΚΑΙ β. ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
Προϋπολογισµός ανά ΚΑΕ σε € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

UPS 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1329.01 12.000,00 € 5.000,00 € 17.000,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0869.01 4.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)  16.000,00 € 7.000,00 € 23.000,00 € 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΦΜ-∆.Ο.Υ.-Ε∆ΡΑ ΚΛΠ) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

∆/ΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ  

ΠΟΛΗ  

Τ.Κ.  

ΑΦΜ  

∆.Ο.Υ.  

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ UPS ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΑΑ Μοντέλο Κόστος 
ανταλλακτικών 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Κόστος εργασιών 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 CHLORIDE POWER PROTECTION 70 NET 10KVA   

2 CHLORIDE POWER PROTECTION 70 NET 10KVA   

3 POWERWARE 9155 EATON 10KVA   

4 NRG POWERNET 10KVA   

5 NRG POWERNET 10KVA   

6 CHLORIDE POWER PROTECTION LINEAR PLUS E100   

7 POWERTEK 7,5KVA   

 Επιµέρους σύνολα   

 Σύνολο (ανταλλακτικά + εργασίες)  

 ΦΠΑ  

 Τελικό σύνολο µε ΦΠΑ  
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β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

β.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Είδος Τιµή (χωρίς ΦΠΑ) Ποσότητα Ποσότητα x Τιµή 

Σκληρός δίσκος HDD 500MB  15  

Σκληρός δίσκος SSD ≥80GB  1  

Εξωτερικός σκληρός δίσκος 4TB  2  

Τροφοδοτικό  5  

Μνήµη RAM 2GB  10  

Μπαταρία UPS 12V - 7,2AH  30  

Εξάρτηµα εκτυπωτή HP3005  2  

Εξάρτηµα εκτυπωτή Lemark  5  

Καλώδια USB  5  

Σύνολο - -  

 

 

β.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

A/A Εργασία Βαρύτητα 

Τιµή εργατοώρας 

χωρίς ΦΠΑ 

1 Εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης/αναβάθµισης 

υλικού και λογισµικού εξυπηρετητών (Servers) 

25%  

2 Εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης/αναβάθµισης 

υλικού και λογισµικού προσωπικών Η/Υ και laptop 

20%  

3 Εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης/αντικατάστασης 

ενεργητικού εξοπλισµού δικτύου 

20%  

4 Εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης περιφερειακών 

συσκευών (εκτυπωτές, σαρωτές, UPS, κλπ) 

20%  

5 Άλλες εργασίες (hardware/software) 15%  

Μέση Τιµή -  

Μέση Τιµή Χ 100* -  

* Εκτίµηση συνολικού κόστους για 100 εργατοώρες, που υπολογίζεται ενδεικτικά ότι θα 

χρειαστούν για εκτέλεση εργασιών για το έτος 2017. Στην πράξη µπορεί να 

εκτελεστούν λιγότερες εργασίες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Συνολικό κόστος ανταλλακτικών (από τον πίνακα β1)  

Εκτίµηση τιµής για 100 ώρες εργασιών (από τον πίνακα β2)  

Σύνολο (ανταλλακτικά + εργασίες)  

ΦΠΑ  

Τελικό σύνολο µε ΦΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: Ιωλκού & Αναλήψεως 
Ταχ. Κώδικας: 38001 - ΒΟΛΟΣ 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ (αναφορά του 

τµήµατος που θα αναλάβει ο κάθε ανάδοχος, δηλαδή α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS και β. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΤΩΝ Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2017. 

 

Στο Βόλο σήµερα ……………….., ηµέρα ………………….. οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός οι 

Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που 

εδρεύουν στο Βόλο, Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως, Τ.Κ. 380 01, µε Α.Φ.Μ. 997844846 και ∆.Ο.Υ. 

Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ και εκπροσωπούνται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας  κ. Κων/νο Αγοραστό 

και αφετέρου η εταιρεία ………………………. µε την επωνυµία 

«…………………………………..» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ……. τηλ. 

………….., φαξ ……………., µε Α.Φ.Μ. …………………………& ∆.Ο.Υ. ……………………..και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον/την κ. ………………………………., που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», αφού 

έλαβαν υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 145/2017 (πρακτικό 7/22-2-2017, Α∆Α:62ΞΣ7ΛΡ-∆Σ4) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε την οποία εγκρίθηκαν i) η δαπάνη 

και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 17.000,00 € για την προµήθεια ανταλλακτικών 

και έως του ποσού των 6.000,00€ για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των 

συστηµάτων UPS και του εξοπλισµού πληροφορικής των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για 

το έτος 2017, ii) η διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και iii) οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης. 

2. Τις υπ΄ αριθµ. Α/Α 723, 725, 724, 726 / 2017 αναλήψεις υποχρέωσης για την 

πραγµατοποίηση των εν λόγω δαπανών & δέσµευσης των αναγκαίων πιστώσεων 

(αντίστοιχα ΨΒΡΠ7ΛΡ-9ΤΩ/17REQ005889206, 71ΕΒ7ΛΡ-ΗΤ6/17REQ005889299, ΩΣΑ87ΛΡ-

ΓΝ7/17REQ005889693 και 6Κ9Η7ΛΡ-ΟΨΟ/17REQ005889649), σύµφωνα µε το Π. ∆. 

113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.10) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

3. Την υπ’ αριθ. …/2017 (πρακτικό …/…-…-2017, Α∆Α:………………….) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε την οποία κατακυρώθηκε ………… 

4. Την αριθµ.151/10-2-2017 Α∆Α: Ω∆ΝΛ7ΛΡ-ΞΦΕ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών εξοπλισµού πληροφορικής των 

Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2017. 

συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει: 

α) µέχρι το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 24% για την προµήθεια ανταλλακτικών για τα συστήµατα UPS των Π. Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων και τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% για 

τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των συστηµάτων UPS µέχρι το τέλος του 2017. 

β) µέχρι το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

24% για την προµήθεια ανταλλακτικών για τον εξοπλισµό πληροφορικής των Π. Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων και  δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% για τις 

εργασίες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισµού πληροφορικής µέχρι το τέλος του 2017. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2017, φορέα 073, ΚΑΕ 1329.01 για τα ανταλλακτικά και 

0869.01 για τις εργασίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS: Το αρχικό στάδιο της συντήρησης και αποκατάστασης των UPS, 

πρέπει να ολοκληρωθεί σε 2 µήνες από την ανάθεση. Ο παραπάνω χρόνος µπορεί να παραταθεί σε 

ειδικές περιπτώσεις µε τη συναίνεση του τµήµατος Πληροφορικής. Στο διάστηµα αυτό, θα 

πραγµατοποιείται παράδοση ενός ή περισσοτέρων UPS, που αποδεδειγµένα 

λειτουργούν σωστά, και όχι υλοποίηση µεµονωµένων εργασιών. 

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, η 

παράδοση ανταλλακτικών και η υλοποίηση των εργασιών µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά 

ανάλογα µε τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν µέσα στο 2017, µετά από συνεννόηση µε το 

τµήµα Πληροφορικής. 

β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Η παράδοση των ανταλλακτικών και η υλοποίηση 

των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή, στο συντοµότερο 

δυνατό χρόνο από την εντολή παραγγελίας (σε καµία περίπτωση πέραν των πέντε εργάσιµων 

ηµερών), στο Τµήµα Πληροφορικής των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων που στεγάζεται στον 2ο 

όροφο του ∆ιοικητηρίου (Ελ. Βενιζέλου & Αναλήψεως). Τα υπό προµήθεια ανταλλακτικά 

πληροφορικής θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές, όπως 

ορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία. Σε άλλη περίπτωση θα κρίνονται απορριπτέα και ο 

προµηθευτής θα υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. Οι ανωτέρω πίνακες είναι ενδεικτικοί και 

µπορούν να τροποποιηθούν ως προς τα είδη και τις ποσότητες, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 

προκύψουν από το Τµήµα Πληροφορικής για τις Υπηρεσίες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

Σε κάθε περίπτωση, η παραλαβή των ανταλλακτικών, καθώς και η πιστοποίηση των 

εργασιών συντήρησης και επισκευής, θα γίνεται, από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής εξοπλισµού 

πληροφορικής έτους 2017, της υπ’ αριθµ. 151/10-2-2017 Α∆Α: Ω∆ΝΛ7ΛΡ-ΞΦΕ απόφασης του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, µε τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερωθεί για τις τυχόν ιδιαιτερότητες κάθε συστήµατος UPS 

προτού προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών του. Οφείλει να σεβαστεί τον κάθε χώρο και να 

µην προκαλέσει φθορές ή σκουπίδια. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών προκληθούν φθορές ή 

δυσλειτουργίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις οποιεσδήποτε φθορές ή 

δυσλειτουργίες έχει προκαλέσει και να παραδώσει το χώρο καθαρό. 

 Η προθεσµία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε 2 µήνες από την ανάθεση. Ο παραπάνω 

χρόνος µπορεί να παραταθεί σε ειδικές περιπτώσεις µε τη συναίνεση του τµήµατος Πληροφορικής. 

Τα υλικά και τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι καινούρια, 

αµεταχείριστα, γνήσια και να φέρουν πιστοποιητικό CE όπου προβλέπεται. Επίσης, τα ανταλλακτικά 

να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και να είναι κατάλληλα για τον 

αντίστοιχο τύπο και µοντέλο που προορίζονται. Οι εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και 

επισκευής να γίνονται σύµφωνα µε τις ενδεδειγµένες διαδικασίες και µεθόδους που προβλέπει ο 

κατασκευαστής. 

 Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον οι παρακάτω εργασίες: 

1. Οπτικός και ακουστικός έλεγχος του συστήµατος. 

2. Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων ψύξης. Έλεγχος φίλτρου εξόδου. 

3. Οπτικός έλεγχος και µέτρηση τάσης κάθε συσσωρευτή ξεχωριστά, υπό φορτίο. Τελική 

τάση εκφόρτισης συσσωρευτών (V DC) 

4. Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιµο αυτών και οπτικός έλεγχος γείωσης. 

5. Έλεγχος όλων των καλωδίων τροφοδοσίας και αναχωρήσεων.  

6. Έλεγχος τάσης εισόδου L1, (L2, L3), N 

7. Έλεγχος τάσης εξόδου L1, (L2, L3), N 

8. Έλεγχος ρεύµατος εισόδου L1, (L2, L3), N 

9. Έλεγχος ρεύµατος εξόδου L1, (L2, L3), N 

10. Έλεγχος ισοκατανοµής φορτίων ανά φάση. 

11. Έλεγχος συχνότητας εξόδου. 

12. Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών και alarm. 

13. Έλεγχος των Test Points σε περίπτωση βλάβης για καθορισµό προέλευσης του 

προβλήµατος. 

14. ∆οκιµή διακοπής της τάσης της ∆.Ε.Η. & λειτουργία µέσω µπαταριών για 3 έως 5 λεπτά. 

Επιβεβαίωση αυτόµατης επαναφοράς και ανάληψης φορτίου από το φορτιστή. 

15. Εκφόρτιση συσσωρευτών και έναρξη επαναφόρτισης. 

16. Έλεγχος συστήµατος µεταγωγής από UPS σε manual και static By-pass. 

17. Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και control. 

18. Έλεγχος πλακετών και µετασχηµατιστή εξόδου. 

19. Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών. 

20. Καθαρισµός των εσωτερικών µερών του UPS δηλαδή των µπαρών, ηλεκτρονόµων, 

διακοπτών, καλωδίων, επαφών, ασφαλειών, συσσωρευτών, κλπ. 

21.Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιµές που προβλέπονται από το εγχειρίδιο του 

κατασκευαστή. 
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 Εργασίες που απαιτούν διακοπή του ρεύµατος θα γίνονται είτε τις καθηµερινές, εκτός όµως 

των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών, είτε Σάββατο ή Κυριακή, ύστερα από συνεννόησης µε το 

τµήµα Πληροφορικής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

 Η συντήρηση/επισκευή πραγµατοποιείται στο χώρο που βρίσκεται ο εξοπλισµός. Σε 

περίπτωση που πρέπει να µεταφερθεί ο εξοπλισµός στο εργαστήριο του αναδόχου, ή σε χώρο 

τρίτου εξωτερικού συνεργάτη, αυτό θα γίνεται µε τη συναίνεση του τµήµατος Πληροφορικής µε τη 

µέριµνα της µεταφοράς και τα έξοδα αποστολής να βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 Αναφορικά µε τη διαδικασία επισκευής, πρέπει να πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση των 

συσσωρευτών όλων των UPS και επιπλέον αντικατάσταση των λοιπών ανταλλακτικών, όπου κριθεί 

απαραίτητο, προκειµένου τα UPS να περιέλθουν εύχρηστα, λειτουργικά και ασφαλή προς χρήση 

στην Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

 Στο τέλος της συντήρησης και επισκευής, θα παραδοθεί για κάθε UPS τεχνική έκθεση σχετικά 

µε τις εργασίες που έγιναν, τα προβλήµατα/βλάβες που διαπιστώθηκαν και τα ανταλλακτικά που 

χρησιµοποιήθηκαν. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός τουλάχιστον έτους. 

Στα πλαίσια της παρεχόµενης εγγύησης υποχρεούται να αντικαταστήσει χωρίς πρόσθετη δαπάνη 

για την Αναθέτουσα Αρχή, κάθε υλικό ή ανταλλακτικό που υποστεί βλάβη, χωρίς να υπάρχει 

προφανής «εξωτερική αιτία» (βανδαλισµός, κακός χειρισµός, απρόβλεπτες καταστροφές, κλπ). 

 Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών συντήρησης και επισκευής των UPS, και εφόσον 

µέχρι το τέλος του έτους 2017 προκύψει ανάγκη για επιπλέον εργασίες επισκευής/συντήρησης ενός 

ή περισσοτέρων UPS και προµήθεια ανταλλακτικών, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα µέχρι 

εξάντλησης του ποσού του προϋπολογισµού. 

 

β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 Τα υλικά και τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι 

καινούρια, αµεταχείριστα, γνήσια και να φέρουν πιστοποιητικό CE όπου προβλέπεται. Επίσης, τα 

ανταλλακτικά να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και να είναι 

κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο και µοντέλο που προορίζονται. Οι εργασίες αντικατάστασης 

ανταλλακτικών και επισκευής να γίνονται σύµφωνα µε τις ενδεδειγµένες διαδικασίες και µεθόδους 

που προβλέπει ο κατασκευαστής. 

 ∆ιαδικασία διάγνωσης και αποκατάστασης προβλήµατος: Τεχνικός του προµηθευτή, µετά την 

αποδοχή της κλήσης του από το τµ. Πληροφορικής της Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, µεταβαίνει 

στο χώρο του εξοπλισµού. Ο τεχνικός κάνει τη διάγνωση του προβλήµατος, συµπληρώνοντας 

συγκεκριµένη φόρµα (που θα του δοθεί) µε το πρόβληµα και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Η 

διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται στο χώρο του εξοπλισµού και µόνο µε τη συναίνεση του 

επιβλέποντος Τµήµατος µπορεί να γίνει η µεταφορά του σε χώρο του προµηθευτή. Μόνο µετά την 

αποδοχή, από το επιβλέπον τµήµα, της διάγνωσης (εφόσον αυτή έχει ζητηθεί) και την απόκτηση 

του ανταλλακτικού (όταν χρειάζεται), ο προµηθευτής προχωράει στην εργασία αποκατάστασης της 

βλάβης και στην επαναφορά σε λειτουργία του εξοπλισµού, αποκαθιστώντας το στην πρότερη, της 

βλάβης, κατάσταση. Αν, το επιβλέπον τµήµα, λαµβάνοντας υπόψη την γενική εικόνα του 

εξοπλισµού, σε σχέση µε το κόστος (εργασίας κ ανταλλακτικών), αξιολογήσει ως µη συµφέρουσα 

την επιδιόρθωση, τότε οι εργασίες αποκατάστασης δεν γίνονται. 

 Εγγύηση προµηθευτή: Ο προµηθευτής εγγυάται την επισκευή για διάστηµα τριών (3) µηνών, 

από την αποκατάστασή της, που σηµαίνει ότι σε περίπτωση που ξανασυµβεί το ίδιο πρόβληµα, το 

αποκαθιστά χωρίς αµοιβή. 
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 Χρόνοι Απόκρισης / Αποκατάσταση βλάβης: Για Εξυπηρετητή ο χρόνος απόκρισης είναι 1 ώρα 

και ο χρόνος αποκατάστασης 2 µέρες. Για άλλο εξοπλισµό ο χρόνος απόκρισης είναι 2 µέρες και ο 

χρόνος αποκατάστασης 5 µέρες. Οι παραπάνω αναφερόµενοι χρόνοι είναι εργάσιµες µέρες και 

αναφέρονται µόνο σε εργασίες. Εφόσον υπάρχει χρονική καθυστέρηση που δεν οφείλεται στον 

ανάδοχο (όπως ο χρόνος αναµονής των ανταλλακτικών) αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη. Οι 

παραπάνω χρόνοι µπορούν να παραταθούν µόνο µε τη συναίνεση του τµήµατος Πληροφορικής. Τα 

αιτήµατα εκτέλεσης εργασιών µπορούν να δίνονται στον ανάδοχο (µε fax, µε email ή τηλεφωνικά), 

στις εργάσιµες ηµέρες, από τις 8.30 ως και τις 14.30 (συνεπώς ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει 

οπωσδήποτε διαθεσιµότητα επικοινωνίας στο παραπάνω αναφερόµενο διάστηµα) και από τη στιγµή 

εκείνη αρχίζει η µέτρηση των ανωτέρω αναφερόµενων χρόνων. 

 Εξαιρέσεις: Από την ανάθεση εργασιών στον αντίστοιχο µειοδότη, εξαιρούνται εργασίες, οι 

οποίες (αν και µπορεί να ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω γενικές οµάδες) πρέπει να 

εκτελεστούν, είτε από τον προµηθευτή της αρχικής εγκατάστασης, είτε από εξειδικευµένο τεχνικό 

συνεργείο, κατά την άποψη του αρµοδίου τµήµατος. 

 Μέχρι το τέλος του έτους 2017 θα υπάρχει η δυνατότητα εργασιών επισκευής και προµήθειας 

ανταλλακτικών (πρόσθετων ποσοτήτων ίδιων υλικών στις ίδιες τιµές ή νέων υλικών για τα οποία θα 

προκύψει ανάγκη) µέχρι του ποσού του προϋπολογισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την υπογραφής της και διαρκεί µέχρι 31-12-2017 ή µέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισµού, δηλαδή α) για τα συστήµατα UPS 12.000,00€ για 

ανταλλακτικά (ΚΑΕ 1329) και 4.000,00€ για εργασίες (ΚΑΕ 0869) και β) για τον εξοπλισµό 

πληροφορικής 5.000,00€ για ανταλλακτικά (ΚΑΕ 1329) και 2.000,00€ για εργασίες (ΚΑΕ 0869). 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύπτουν 

λόγοι ανωτέρας βίας. Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 

από την επέλευση του συµβάντος ανωτέρας βίας. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε 

περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής των 

υπηρεσιών του αναδόχου στην οποία αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η 

παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του/των ανάδοχου/αναδόχων θα γίνεται από τις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων, 

κατά περίπτωση:  

α. Για τα συστήµατα UPS: Στο αρχικό στάδιο της συντήρησης και αποκατάστασης 

των UPS, η παραλαβή/πληρωµή θα γίνεται ανά ένα ή περισσότερα UPS που 

αποδεδειγµένα λειτουργούν σωστά και όχι ανά εργασία. 

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, η 

παραλαβή/πληρωµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες για εργασίες και 

ανταλλακτικά που θα προκύψουν µέσα στο 2017, µετά από συνεννόηση µε το τµήµα 

Πληροφορικής. 

β. Για τον εξοπλισµό πληροφορικής: Σχετικά µε τα ζητούµενα ανταλλακτικά, που 

αναφέρονται στο παράρτηµα Α, η αρχική παραλαβή/πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί µετά την 
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παράδοσή τους, σύµφωνα µε τις αναφερόµενες προδιαγραφές. Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια 

του 2017, η πληρωµή θα γίνεται µετά την πιστοποίηση µεµονωµένων εργασιών 

συντήρησης/επισκευής ή την προµήθεια ενός ή περισσότερων ανταλλακτικών, τα οποία θα 

ζητούνται ζητηθεί από το τµήµα Πληροφορικής για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

Τα παραπάνω θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 

(ΦΕΚ 107/Α), και του άρθρου 200 του ν. 4412/16 υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης 

προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Η πληρωµή του 

αναδόχου θα γίνει µε την εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών ή της υπηρεσίας. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, για προµήθεια ανταλλακτικών. 

- Τιµολόγιο του Αναδόχου εις τριπλούν µε την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» ή Εξοφλητική απόδειξη του 

Αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

Οι προβλεπόµενες κρατήσεις εκ του νόµου βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα έξοδα µεταφοράς 

και όλες οι νόµιµες κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 και συγκεκριµένα α) για τα συστήµατα UPS τον ΚΑΕ 

1329 κατά 12.000,00€ και τον ΚΑΕ 0869 κατά 4.000,00€ και β) για τον εξοπλισµό πληροφορικής 

τον ΚΑΕ 1329 κατά 5.000,00€ και τον ΚΑΕ 0869 κατά 2.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

24% του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. Έτους 2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 Για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης, η αρµόδια επιτροπή επιβάλλει τις 

προβλεπόµενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. Αρµόδια δικαστήρια για την σύµβαση είναι αυτά 

του Βόλου. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 

συµβαλλόµενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                 Για την Εταιρεία 

 

 

      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 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 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, 

38001, ΒΟΛΟΣ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΔΕΛΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΛΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [2421352598, 2421352596] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [d.sardelli@thessaly.gov.gr, i.tsimpolis@thessaly.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ005810739, 17REQ005810869] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες και υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΤΜΗΜΑ α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ UPS ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ] ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση
3
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών 

φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

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 κατάλογο
4
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 

βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): […][…][…] 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): […][…][…] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους
5
; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 

κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για 

τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας διακήρυξης). 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 
6
 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν: […] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
7
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
8
· 

2. δωροδοκία
9,10

· 

3. απάτη
11

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
12

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
13

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
14

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
15

 το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): […][…][…]
16

 

Εάν ναι, αναφέρετε
17

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον 

λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 

σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): […][…][…]
18

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)19
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
20

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 
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1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
21

, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
22

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
23

 […][…][…] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα. 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου
24

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις
25

 : 

[] Ναι [] Όχι 
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α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις
26 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): […][…][…] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
27

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: [..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
29

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
30

 κατά την εκτέλεση 

[] Ναι [] Όχι 
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ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005
31

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005; 

[] Ναι [] Όχι  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): […][…][…] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: [……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας διακήρυξης). 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας διακήρυξης). 

 

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 

αναφέρονται
32

, 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 

δωρεάν
33

. 

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 Δήλωσης 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): [……]    

 

 

 

 

 

 

                                                           

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.  
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Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

6 Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα. 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). 

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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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”. 

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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 
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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 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 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 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

25 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

26 Άρθρο 73 παρ. 5. 

27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

29 Πρβλ άρθρο 48. 

30  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

31 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

32 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

33 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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