
- 1 - 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ κ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Λάρισα  12/07/2018 
 

Αριθ. Πρωτ.: 790 
 

    

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

Fax 

E-mail 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Διοικητήριο Περ. Θεσσαλίας 

411 10 

Θεοδοσίου Εύα 

2413–506.233 

2413–506.143 

diaf.egov@thessaly.gov.gr  

Συνοπτικός Διαγωνισμός έργου 
WETMAINAREAS, CPV:  
30213000-5 Προσωπικοί Η/Υ 

30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 

30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης 
δεδομένων ηλεκτρονικών Η/Υ 

48920000-3 Πακέτα λογισμικού 
αυτοματισμών γραφείου 

48732000-8 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας 
δεδομένων 

Προϋπολογισμού: 3.790,00€ 

ΦΠΑ (24%):     909,60€ 

Τελικό ποσό:  4.699,60€ 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής για το έργο BALKAN MED-

WETMAINAREAS, 

τελικού προϋπολογισμού 4.699,60€ (συμπερ. ΦΠΑ). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει 

2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» όπως 

ισχύει 

5. το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
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6. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» 

7. Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

8. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β’/23.05.2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

9. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ  Α’ 226 /27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & 

αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης. 

10. 7. Το ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) περί «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο 

ΣΤ.20 του Ν. 4254 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014). 

11. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

12. Την Υπουργική Απόφαση Α3/ οικ.50984/7947/ΦΕΚ Β 3056/02.12.2013 «Άδεια οδήγησης, 

εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και 

αυτοκινήτων». 

13. Την Εγκριτική Απόφαση της ΕΕ με αρ. Απόφασης BALKAN MED-WETMAINAREAS– Project 

Νο.2342 Balkan-  Med 2014-2020. 

14. Την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης του έργου Balkan 

Med-Wetmainareas (μεταξύ άλλων), Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ. 12/14-09-2017 με αρ. 

Πρ. 920/15-9-2017 και ΑΔΑ Ψ4ΜΙ7ΛΡ-Υ34. 

15. Το με Α.Π.2591/13-12-2017 πρωτογενές αίτημα του Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ΑΔΑΜ: 17REQ002417130/14-12-2017 για το 

πρόγραμμα «BALKAN MED-WETMAINAREAS».  

16. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 1861/2017, πρακτ. 43ο/19-12-2017,  ΑΔΑ: 

ΨΘΕ77ΛΡ-9Ω9, για Έγκριση διάθεσης πίστωσης αποφάσεων πολυετών υποχρεώσεων για 

τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (μεταξύ των οποίων) «BALKAN MED-WETMAINAREAS» για το 

έτος 2018. 

17. Την με α/α 143, απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (εγκεκριμένο αίτημα) στον ΚΑΕ 5331 (ΑΠ142_02-01-18, ΑΔΑ: 

Ω2ΡΖ7ΛΡ-6ΑΑ, ΑΔΑΜ: 18REQ002543805) 

18. Την με α/α 823, απόφαση  συμπληρωματικής έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης 

Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας (εγκεκριμένο αίτημα) στον ΚΑΕ 5331 (ΑΠ1742_12-04-

18, ΑΔΑ: 63ΚΣ7ΛΡ-0ΕΜ, ΑΔΑΜ: 18REQ002803675) 
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19. Τo με ΑΠ370/04-04-18 αίτημα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας 

Θεσσαλίας με θέμα την αγορά εξοπλισμού για το έργο BALKAN MED-WETMAINAREAS 

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα). 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 

 
με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για 

το έργο BALKAN MED-WETMAINAREAS. 

 

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών 

Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 31/07/2018, ημέρα Τρίτη, 

10.00 π.μ., στο γραφείο 2.41, του Διοικητηρίου της Περιφέρειας (Πλατεία Ρήγα Φεραίου - 

Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου).  

 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν 

εκπρόθεσμες και δε θα γίνουν δεκτές. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης αναλυτικής διακήρυξης, 

η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΑΔΑ: ΨΕΛΧ7ΛΡ-Γ01





  5 / 47 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Γενικά 

1.1 Ορισμοί 

Ανάδοχος: Ο προμηθευτής που κηρύσσεται μειοδότης, με την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,  όταν υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την 

Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας την προμήθεια των υλικών που προβλέπονται από την 

παρούσα. 

Αναθέτουσα αρχή: Στο παρόν κείμενο της παρούσης και της σύμβασης είναι η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. 

Αρμόδια Δ/νση: Η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής για το έργο BALKAN 

MED-WETMAINAREAS, οι όροι του οποίου περιγράφονται στην παρούσα. 

 

1.2 Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή 

/ και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των 

ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, 

φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται 

νομίμως επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

1.3 Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Προκειμένου να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), ο 

προσφέρων οικονομικός θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να μην υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
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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), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

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 (Α΄ 215). 

 Πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις περί μη 

καταδίκης: 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης 

όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
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(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 

σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 Να μην έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό να έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 Να τηρεί τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 130 του ν.4412/2016 “Όροι εκτέλεσης 

της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)”. Ο προσφέρων θα πρέπει να 

διασφαλίσει πως ο παραγωγός των προσφερόμενων ειδών είναι εγγεγραμμένος 

στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.). Η τήρηση της υποχρέωσης θα ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρείται στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του 

άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 

Συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού Ε.Μ.ΠΑ.  του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου 

έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016. 

 

Σημ. Οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της 

παραγράφου 2.γ του άρθρου “73 Λόγοι αποκλεισμού” του ν.4412/2016, δεν εφαρμόζονται 

στην παρούσα καθώς η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι κατώτερη του ποσού 

των 20.000,00€. 
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1.4 Διαδικασία Υποβολής Προσφοράς & Αξιολόγηση 

1.4.1 Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης 

Διευκρινίσεις επί των όρων της παρούσας, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως οι 

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

την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Οι απαντήσεις επί αυτών, θα τοποθετηθούν 

στον ιστοχώρο του φορέα, εφόσον κριθούν σημαντικές, προς γνώση όλων, μέχρι και δύο 

(2) ημέρες, πριν τη λήξη κατάθεσης των προσφορών – συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι, με 

έλεγχο του ιστοχώρου ανάρτησης, μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν υπάρχουσες 

διευκρινίσεις. 

 

1.4.2 Κατάθεση 

 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη 31/07/2018 και ώρα 10:00 πμ στη 

διεύθυνση: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ κ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 241 (2ος όροφος) 

υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. 

 Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να 

φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

- Τα στοιχεία του αποστολέα: 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

- Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ κ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 241 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 
411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

- Την αναφορά: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια εξοπλισμού 
πληροφορικής για το έργο BALKAN MED-WETMAINAREAS». 

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη 31/07/2018, 10:00π.μ. 

Προσοχή: Διαγωνισμός. Να μην αποσφραγιστεί από το Πρωτόκολλο. 

 

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Ο εξωτερικός ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει 

τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω και να περιέχει: 

o ΈΝΑΝ (1) φάκελο με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, που θα περιέχει: 

(1) Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα του προσφέροντα, το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(ΤΕΥΔ), όπως αυτό έχει προσαρμοσθεί για το συγκεκριμένο διαγωνισμό 
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(2) Συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και με σφραγίδα του προσφέροντα, 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία 

εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) των παραγωγών 

των προσφερόμενων προϊόντων (βλ. αναλυτικά στο τέλος της παραγράφου 

1.4.2.) 

ΚΑΙ 

(3) Τους Πίνακες Συμμόρφωσης συμπληρωμένους, καθώς και ό,τι κρίνει ο 

προσφέρων ότι αποδεικνύει, διευκρινίζει, αποσαφηνίζει την προσφορά 

του. Το κείμενο της προσφοράς του αναδόχου, μαζί με τους πίνακες 

συμμόρφωσης, [αλλά όχι την Οικονομική Προσφορά] καθώς και όλο το 

συνοδευτικό υλικό (prospect, κλπ) θα είναι και σε ψηφιακή μορφή (CD) 

[επί ποινή αποκλεισμού]. 

(4) Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων 

που αναφέρονται ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο 

φάκελος αυτός θα περιέχει μόνο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα της εταιρείας. 

o ΈΝΑΝ (1) φάκελο με την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, που θα περιέχει αντίγραφα όλων 

των περιεχομένων του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, με την ίδια ακριβώς δομή [Σημεία (1), (2), 

(3), (4)]. 

 

Σημείωση: σε περίπτωση διαφοροποίησης, τα περιεχόμενα του Πρωτοτύπου υπερισχύουν 

του Αντιγράφου. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας. Μη αποδοχή όρων της 

διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, όταν 

θα ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, 

η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του άρθρου 

79Α (Ν.4412, Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, παρ.3), 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
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οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

 Στην αντίθετη περίπτωση (που δεν θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος), θα πρέπει 

να συνυπογράφουν όλα τα υπόχρεα πρόσωπα που  έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ 

και ειδικότερα: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

Σημ. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα (α) του Μέρους ΙV 

του ΤΕΥΔ χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV 

του ΤΕΥΔ. 

 

Υπεύθυνη δήλωση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.): Ο προσφέρων θα 

πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία, για κάθε ένα από 

τα προσφερόμενα είδη: 

1. Στην περίπτωση που είναι μόνο διανομέας και όχι παραγωγός (όπως ορίζεται στο 

ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016 - Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) του είδους: θα 

δηλώσει ότι εφόσον δεν είναι παραγωγός του, δεν υποχρεούται να είναι 

εγγεγραμμένος στο Ε.Μ.ΠΑ. όμως θα καταγράψει τα στοιχεία εγγραφής του 

υπόχρεου παραγωγού του προϊόντος στο μητρώο Ε.Μ.ΠΑ: α)Επωνυμία, β)ΑΦΜ, 

γ)Αριθμός Μητρώου Παραγωγών. 

2. Στην περίπτωση που είναι ο ίδιος, ο παραγωγός του είδους, θα καταγράψει τα 

στοιχεία εγγραφής του στο μητρώο Ε.Μ.ΠΑ.: α)Επωνυμία, β)ΑΦΜ, γ)Αριθμός 

Μητρώου Παραγωγών. 

Και στις 2 περιπτώσεις, αν ο παραγωγός δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένος αλλά η εγγραφή 

είναι σε εξέλιξη, να καταγραφεί, για το συγκεκριμένο είδος, στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι η 

εγγραφή είναι σε εξέλιξη και ότι τα στοιχεία εγγραφής θα είναι διαθέσιμα μέχρι την 

υπογραφή του Συμφωνητικού. 
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1.4.3 Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δύο (2) μήνες, από την 

επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς, 

σε οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς τους, για μικρότερο διάστημα. 

 

1.4.4 Αποσφράγιση – Αξιολόγηση 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια την ίδια ημέρα (Τρίτη 31  Ιουλίου 

2018) και ώρα 10:30 πμ στο γραφείο 238 της αρμόδιας Δ/νσης (Λάρισα, 2ος όροφος 

Διοικητηρίου Περιφέρειας). Για οποιαδήποτε αλλαγή στην ανωτέρω ημερομηνία, θα 

υπάρξει γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Η αποσφράγιση του φακέλου και η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν κατά την ίδια 

μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις για κάποιες από τις προσφορές, 

χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. 

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης, αναδεικνύονται και ανακοινώνονται οι προσφέροντες με 

τη νομίμως χαμηλότερη τιμή, οι οποίοι αποτελούν τους προσωρινούς μειοδότες. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων αποτυπώνονται σε ένα ή περισσότερα 

Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση. 

 

1.4.5 Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον όποιο 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών. 

Στη συνέχεια, αξιολογούνται τα ως άνω δικαιολογητικά και, εάν είναι ορθά, 

αναδεικνύονται οι αντίστοιχοι ανάδοχοι. Στην αντίθετη περίπτωση, καλείται ο αμέσως 

επόμενος μειοδότης. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι: 

 Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς) 

 Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς) για κάθε περίπτωση για 

την οποία είναι υπόχρεος ασφάλισης 

 Ποινικό μητρώο (μαζί με πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, όταν απαιτείται) 
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 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

* Εάν η υπηρεσία διαθέτει ήδη ισχύοντα δικαιολογητικά στο αρχείο της από άλλη 

διαδικασία, τότε μπορεί να κάνει χρήση αυτών, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή νέων. 

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου αποτυπώνονται σε Πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και επικυρώνονται με την Κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση. 

 

1.5 Προϋπολογισμός – Τιμή  

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  3.790,00 € χωρίς ΦΠΑ και 

σε 4.699,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

 Ο προϋπολογισμός ανά είδος αναγράφεται στον πίνακα (έντυπο) Οικονομικής 

Προσφοράς, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, σε 

είδος, απορρίπτεται για το συγκεκριμένο είδος. 

 Προσφορά μπορεί να υποβληθεί σε ένα ή περισσότερα είδη, από τα αναφερόμενα στον 

πίνακα 1 «Είδη – Ποσότητες», του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’). 

Προσφορά σε είδος συνεπάγεται σε υποχρέωση προσφοράς ολόκληρης της 

αναγραφόμενης ποσότητας, με τις όποιες αλλαγές ποσοτήτων αναφέρονται στην 

παρούσα. 

 Το νόμισμα των προσφορών είναι υποχρεωτικά [επί ποινή αποκλεισμού] το ευρώ (€). 

 Για την παράθεση της προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν το Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς, που επισυνάπτεται (ήτοι τον πίνακα 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’). 

 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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α) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής 

σύμβασης καθώς και επί κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ 3 Ν.4412/2016 όπως ισχύει και 

ΚΥΑ αριθμό 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος 

χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Η πληρωμή θα γίνει άπαξ και συγκεκριμένα μετά την οριστική παραλαβή όλων των 

ειδών της Σύμβασης. Δεν προβλέπεται τμηματική πληρωμή. Στην πληρωμή θα γίνει η 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του 

καθαρού ποσού, άρθρο 64 ν.4172/2013. 

 Η Αναθέτουσα Aρχή δύναται, αφού αξιολογήσει τις τρέχουσες ανάγκες, να προχωρήσει 

στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 

ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του 

είδους, ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 15%. Για κατακύρωση 

μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 

4412/2016). 

   

1.6 Κριτήριο κατακύρωσης 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, ανά είδος. 

 

1.7 Υπογραφή Συμφωνητικού 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός του 

προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία χρόνου, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης.  

Για την υπογραφή προσκομίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης, είναι αορίστου διαρκείας ή έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο 

(2) μήνες, μετά το συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται με την 
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οριστική παραλαβή. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, καταπίπτει, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στην παρούσα και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε, από το Ελληνικό Δίκαιο και 

δεν μπορεί να περιέχει 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. 

 

1.8 Ενστάσεις (Άρθρο 127 Ν. 4412/2016) 

Δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα 

χιλιάδων, 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 διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 

των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 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 κατάθεσή της, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου (το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο), ύψους σύμφωνου με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

1.9 Διαδικασία παραλαβής 

Η παραλαβή θα γίνει σε 2 στάδια: 

(α) Προσωρινή 

Με το πέρας όλων των εργασιών, ο ανάδοχος παραδίδει πιστοποιητικό ετοιμότητας, 

από την ημερομηνία κατάθεσης του οποίου, θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής 

λειτουργίας, διάρκειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών.  

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού η αρμόδια επιτροπή θα διενεργήσει όλες τις 

δοκιμές, που αυτή κρίνει απαραίτητες για τον έλεγχο του εξοπλισμού. Σε περίπτωση 

οποιουδήποτε προβλήματος ή δυσλειτουργίας, αυτό αναφέρεται εγγράφως στον ανάδοχο και 

η μέτρηση των ημερών ξεκινάει πάλι από την αρχή, μετά τη επίλυση του προβλήματος και από 

νέο πιστοποιητικό ετοιμότητας του αναδόχου. 
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(β) Οριστική 

Με την πάροδο τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμων ημερών καλής λειτουργίας του 

εξοπλισμού, μετά την παράδοση του (τελευταίου) πιστοποιητικού ετοιμότητας γίνεται η 

οριστική παραλαβή. 

 

1.10 Εφαρμοστέο δίκαιο – Διαιτησία 

Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα αρχή 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 Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο 

είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

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

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε 

διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν 

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

Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  
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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 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) 
- Ονομασία: [Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας] 

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

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πλατεία  Ρήγα Φεραίου, Λάρισα, 41110] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Θεοδοσίου Εύα] 

- Τηλέφωνο: [2413 506 233] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [diaf.egov@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):  

[ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής για το έργο BALKAN MED-
WETMAINAREAS, τελικού προϋπολογισμού  4.699,60 € (συμπερ. ΦΠΑ) 
30213000-5 Προσωπικοί Η/Υ 
30213000-5 Προσωπικοί Η/Υ 
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών Η/Υ 
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 
48732000-8 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Υφίστανται 6 τμήματα (είδη) αντίστοιχα με τα παραπάνω CPV 

εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ): 1.    Φορητός 1: 570,00 €  2. Φορητός 2: 800,00 € 3. Πολυμηχάνημα: 290,00 € 4. 

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος: 85,00 € 5. MS Office 2016: 340,00 € 7. Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας: 70,00 €]] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [790/12-07-2018] 

 
 

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 αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (δ/νση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηii; 

[……] 

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: 
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 
κατάλογοiii: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 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:  

 
 
 
 
 
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 άλλουςiv; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

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, υπεύθ. συγκεκριμένων καθήκοντων): 
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) [……] 
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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 εκπροσώπου 
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
v
  

 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 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;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ 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. 

 
 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  
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:  
[…] 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv 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): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας 
ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,  

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……] 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 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): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας 
έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, 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; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
α)[……]· α)[……]· 
β)[……] β)[……] 
  
γ.1) [] Ναι [] Όχι  γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  
-[……] -[……] 
-[……] -[……] 

γ.2)[……] γ.2)[……] 
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που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 
 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

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): xxii 
[……][……][……] 

 
 
 

 

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 δικαίουxxiii; 

[……] 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 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση  
β) ειδική εκκαθάριση 
γ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
δ) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  
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 συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

 
 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει θα συμπληρώσει μόνο αυτό το πεδίο καθώς η αναθέτουσα αρχή δηλώνει στη σχετική 
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 (οι οποίες και απαλείφονται): 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; […..] Ναι […..] Όχι 

 
 

Α: Καταλληλότητα 
Υποκαθίστανται από την καθολική απάντηση στην Ενότητα (a) ανωτέρω για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
 
 

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

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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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 αναφέρονταιxxvi, 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 δωρεάνxxvii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής για το έργο BALKAN MED-WETMAINAREAS, τελικού προϋπολογισμού  4.699,60€ 
(συμπερ. ΦΠΑ) 
 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 
οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του άρθρου 79Α (Ν.4412, Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης, παρ.3), νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην αντίθετη περίπτωση (δηλ. όταν δεν θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος), θα πρέπει να 
ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ και ειδικότερα: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
ii 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 ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v  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 στ́  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.” 
vi 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.  
vii 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). 
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
ix 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 σ́  αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
x 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. 
xi 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. 
xii 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”. 
xiii 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 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiv 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 ) 
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii 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)  
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ̓  εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει 
την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xx 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).  
xxi 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  
xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxvii 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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1. Αντικείμενο προμήθειας 

Στους χώρους που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να παραδοθούν, τα 

παρακάτω είδη: 

 

Α/Α Είδος Ποσότητα

2.1 Φορητός 1 3

2.2 Φορητός 2 1

2.3 Πολυμηχάνημα 1

2.4
Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2

2.5 MS Office Std 2016 Gov GR 2

2.6 Λογισμικό αντιγράφων 

ασφαλείας 2

BALKAN MED - WETMAINAREAS

 

Πίνακας-1: Είδη – Ποσότητες 

 

 
 
συνολικού προϋπολογισμού 4.699,60 €  (3.790,00 € + 24% ΦΠΑ), με αναγωγή 

στο κάθε είδος, όπως φαίνεται στην τελευταία στήλη του πίνακα οικονομικής 

προσφοράς. 

Η κατακύρωση γίνεται κατά είδος, με κριτήριο τη την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 
 

 

2. Προδιαγραφές ειδών – Εργασίες κατά είδος 

Συγκεκριμένα, το κάθε είδος (του παραπάνω αναφερόμενου πίνακα) πρέπει να 

πληροί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές. 
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2.1 Φορητός 1 (είδος 2.1) 

Όλοι οι υπολογιστές θα πρέπει να είναι ίδιοι μεταξύ τους και ως προς την 

κατασκευάστρια εταιρεία και ως προς το μοντέλο, θα πρέπει να είναι καινούργιοι 

και αμεταχείριστοι, στη συσκευασία τους και θα πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα. 

 

2.1 Φορητός 1 3

Μοντέλο:

A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή

Hardware

2.1.1
Η κατασκευάστρια εταιρεία να 
είναι διεθνούς εμβέλειας ΝΑΙ

2.1.2 Τύπος Οθόνης LED

2.1.3 Διαγώνιος Οθόνης 15,6''

2.1.4 Ανάλυση FHD

2.1.5 Κεντρικός Επεξεργαστής (CPU)
Διπύρηνος, 64-bit ,  ≥ 2.0 GHz, ≥3MB 

last-level-cache    ή ισοδύναμο  *

2.1.6 με ημ/νία κυκλοφορίας < 2 έτη

2.1.7 Κεντρική Μνήμη (RAM)  4GB DDR4

2.1.8 Κάρτα γραφικών ΝΑΙ - ανεξάρτητη μνήμη ≥ 2GB

2.1.9 Σκληρός Δίσκος   256GB SSD

2.1.10 Οπτικός Οδηγός DVD±RW

2.1.11 Πλήθος USB 3.0 θυρών ≥ 2

2.1.12 Θύρα Ethernet ≥ 100 Mbps

2.1.13 Wifi NAI [802.11...]

2.1.14 Web Camera NAI

2.1.15 Έξοδος εικόνας HDMI

2.1.16 Bluetooth ΝΑΙ

2.1.17 Μπαταρία ΝΑΙ

2.1.18 Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ

2.1.19 Ασύρματο ποντίκι USB (Microsoft ή Logitec)

Software

2.1.20 Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 GR - 64 Bit

Ποιότητα

2.1.21 Εγγύηση Κατασκευαστή ≥ 2 έτη

Τεμάχια:

* Ισοδύναμος θεωρείται οποιοσδήποτε επεξεργαστής διαθέτει αντίστοιχη ή καλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης εντολών

 

Πίνακας-2: Φορητός 1 

 

Με την παράδοσή τους, ο Ανάδοχος παραδίδει και την εικόνα του σκληρού δίσκου, 

σε μορφή «image», σε κατάλληλο (μικρότερο δυνατό πλήθος) οπτικό μέσο ή άλλο 

αποθηκευτικό μέσο. 
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2.2 Φορητός 2 (είδος 2.2) 

Ο Φορητός θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, στη συσκευασία του 

και θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα. 

2.2 Φορητός 2 1

Μοντέλο:

A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή

Hardware

2.2.1
Η κατασκευάστρια εταιρεία να 
είναι διεθνούς εμβέλειας ΝΑΙ

2.2.2 Τύπος Οθόνης LED

2.2.3 Διαγώνιος Οθόνης 17,3''

2.2.4 Ανάλυση FHD

2.2.5 Κεντρικός Επεξεργαστής (CPU)
Διπύρηνος, 64-bit ,  ≥ 2.0 GHz, ≥3MB 

last-level-cache    ή ισοδύναμο  *

2.2.6 με ημ/νία κυκλοφορίας < 2 έτη

2.2.7 Κεντρική Μνήμη (RAM)  8GB DDR4

2.2.8 Κάρτα γραφικών ΝΑΙ - ανεξάρτητη μνήμη ≥ 2GB

2.2.9 Σκληρός Δίσκος   256GB SSD

2.2.10 Οπτικός Οδηγός DVD±RW

2.2.11 Πλήθος USB 3.0 θυρών ≥ 2

2.2.12 Θύρα Ethernet ≥ 100 Mbps

2.2.13 Wifi NAI [802.11...]

2.2.14 Web Camera NAI

2.2.15 Έξοδος εικόνας HDMI

2.2.16 Bluetooth ΝΑΙ

2.2.17 Μπαταρία ΝΑΙ

2.2.18 Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ

2.2.19 Ασύρματο ποντίκι USB (Microsoft ή Logitec)

Software

2.2.20 Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 GR - 64 Bit

Ποιότητα

2.2.21 Εγγύηση Κατασκευαστή ≥ 2 έτη

Τεμάχια:

* Ισοδύναμος θεωρείται οποιοσδήποτε επεξεργαστής διαθέτει αντίστοιχη ή καλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης εντολών

 

Πίνακας-3: Φορητός 2 
 

Με την παράδοση του, ο Ανάδοχος παραδίδει και την εικόνα του σκληρού δίσκου, 

σε μορφή «image», σε κατάλληλο (μικρότερο δυνατό πλήθος) οπτικό μέσο ή άλλο 

αποθηκευτικό μέσο. 

 
 
 
2.3 Πολυμηχάνημα (είδος 2.3) 

Το πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, στη 

συσκευασία του και θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα. 
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2.3 Πολυμηχάνημα 1

Μοντέλο:

A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή

2.3.1 Τύπος Laser Monochrome MFP
2.3.2 Μέγεθος χαρτιού A4

2.3.3 Μνήμη (Ενσωματωμένη) ≥512MB

2.3.4 Επεξεργαστής ≥800MHz

2.3.5 Σύνδεση με USB, Ethernet

2.3.6 Δυνατότητα εγκατάστασης σε Win 7, 8.1, 10 (32/64bit)

Εκτύπωση

2.3.7 Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης ≥1200 x 1200 dpi

2.3.8 Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης single ≥38ppm

2.3.9 Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης duplex ≥16spm

2.3.10 Εκτύπωση σε διπλή όψη ΝΑΙ, πλήρως αυτόματη

2.3.11 Τροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλα

Φαξ

2.3.12 Λειτουργία φαξ ΝΑΙ

Σάρωση

2.3.13 Τύπος Flatbed με ADF

2.3.14 Χωρητικότητα ADF ≥50 φύλλα

2.3.15 Σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ

2.3.16
Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης (single, 
A4)

≥42 ppm (BW), ≥19 ppm (Color)

2.3.17 Μέγιστη ανάλυση σάρωσης (BW) ≥1200 X 600 ppi 

2.3.18 Μορφή αρχείων σάρωσης PDF, JPG, TIFF

Αντιγραφή

2.3.19 Μέγιστη ταχύτητα αντιγραφής 
(single)

≥38cpm

2.3.20 Μέγιστη ταχύτητα αντιγραφής 
(duplex)

≥19spm

Ποιότητα

2.3.21 Εγγύηση Κατασκευαστή ≥ 1χρόνια

Τεμάχια:

 

Πίνακας-4: Προδιαγραφές πολυμηχανήματος 

 
2.4 Εξωτερικός δίσκος (είδος 2.4) 

Οι εξωτερικοί δίσκοι θα πρέπει να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι και να 

πληρούν τις προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα. 
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2.4 Εξωτερικός Δίσκος 2

Μοντέλο:

A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή

2.4.1 Τύπος Εξωτερικός 2.5"
2.4.2 Χωρητικότητα 2ΤΒ
2.4.3 Σύνδεση USB 3.0
2.4.4 Συμβατότητα Win 7, 8.1, 10 (32/64bit)
2.4.5 Τροφοδοσία Μέσω της usb θύρας
2.4.6 Σύστημα αρχείων NTFS
2.4.7 Χρώμα Μαύρο

Ποιότητα

2.4.8 Εγγύηση Κατασκευαστή ≥ 2 χρόνια

Τεμάχια:

 

Πίνακας-5: Προδιαγραφές εξωτερικών δίσκων 

 

2.5 Microsoft Office (είδος 2.5) 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει άδειες Microsoft Office 2016 Standard στην 

ελληνική γλώσσα και για Government License. 

 

2.6 Λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας (είδος 2.6) 

Το Λογισμικό αντιγράφων ασφάλειας πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του 

παρακάτω πίνακα. 
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2.6 Λογισμικό αντιγράφων 
ασφαλείας 2

Μοντέλο:

A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή

2.6.1 Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας για Η/Υ ΝΑΙ

2.6.2 Συμβατά μέσα αποθήκευσης των 
αντιγράφων ασφαλείας

Εξωτερ./ Εσωτερ.Δίσκος, Θέσεις 
Δικτύου, Οπτικά μέσα, USB stick

2.6.3 Συμβατά ΛΣ Windows 10, 8, 7, Vista, XP

2.6.4 Διατήρηση ιστορικού διαδικασιών που 
έχουν εκτελεστεί (backup, recovery)

ΝΑΙ

2.6.5 Κρυπτογράφηση δεδομένων ΝΑΙ

2.6.6 Δημιουργία κλώνου ολόκληρου του Η/Υ ΝΑΙ

2.6.7 Δημιουργία rescue media του Η/Υ ΝΑΙ

2.6.8 Προστασία από ransomware ΝΑΙ

Λήψη αντιγράφων (backup)
2.6.9 Λήψη αντιγράφων ασφαλείας Oλόκληρου του Η/Υ, ολόκληρου 

δίσκου, ολόκληρου partition, 
φακέλων/αρχείων

2.6.10 Προγραμματισμός εκτέλεσης λήψης 
αντιγράφων ασφαλείας (backup)

ΝΑΙ

2.6.11 Δυνατότητα ορισμού του μάξιμουμ 
μεγέθους που θα μπορεί να έχει το 
αντίγραφο ασφάλειας 

ΝΑΙ

2.6.12 Δυνατότητα ορισμού του χρονικού 
βάθους τήρησης των αντιγράφων 
ασφαλείας

ΝΑΙ

Επαναφορά (recovery)
2.6.13 Δυνατότητα επιλογής του φακέλου στον 

οποίο θα γίνει η επαναφορά των αρχείων
ΝΑΙ

2.6.14 Δυνατότητα επαναφοράς αρχείων 
διατηρώντας τις ρυθμίσεις ασφάλειας που 
είχαν κατά τη λήψη αντιγράφων ασφάλειας

ΝΑΙ

2.6.15 Δυνατότητα προσθήκης εξαιρέσεων στο 
είδος/λίστα των αρχείων που θα 
επαναφερθούν

ΝΑΙ

Τεμάχια:

 

Πίνακας-6: Προδιαγραφές Ειδικού Εκτυπωτή 

 
 
3. Βασικά παραδοτέα Αναδόχου 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε είδους, παραδίδεται στη Δ/νση 

Διαφάνειας κ Ηλεκτ. Διακυβέρνησης, όλο το συνοδευτικό υλικό (CDs, manuals, 

κλπ). 

Επίσης, παραδίδεται, σε κατάλληλα αποθηκευτικά μέσα, εικόνα των ειδών 2.1, 2.2 

αντίστοιχα, με εγκατεστημένο το ΛΣ και πλήρως λειτουργικά. 

 

 
4. Χρονοδιάγραμμα έργου – Παράδοση 

Οι Ανάδοχοι, με τη συμμετοχή τους, συμφωνούν σε χρονοδιάγραμμα παράδοσης 

των ειδών και ολοκλήρωσης των εργασιών τους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 
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είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, από την έναρξη της Σύμβασης, θα ενταχθεί σε 

αυτή και θα ισχύει από την επόμενη της υπογραφής της. 

 

5. Παραλαβή 

Ο Ανάδοχος, μετά την παράδοση και θέση του εξοπλισμού σε λειτουργία, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσης, παραδίδει πιστοποιητικό ετοιμότητας και η παραλαβή 

θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.9 της παρούσης. 

Σημειώνεται ότι, η οριστική παραλαβή αποτελεί το χρονικό σημείο έναρξης της 

διάρκειας εγγύησης του κάθε είδους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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6. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΦΠΑ 24%

Τιμή/μονάδ. Τιμή/μονάδ. Συνολικό

χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ χωρίς ΦΠΑ

2. 1 Φορητός 1 3 -  €                    -  €                 2.120,40 €

2. 2 Φορητός 2 1 -  €                    -  €                 992,00 €

2. 3 Πολυμηχάνημα 1 -  €                    -  €                 359,60 €        

2. 4 Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2 -  €                    -  €                 210,80 €        

2. 5 MS Office Std 2016 Gov GR 2 -  €                    -  €                 843,20 €        

2. 6 Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας 2 -  €                    -  €                 173,60 €        

0,00 € 4.699,60 €

-  €                   

-  €                   

0,00 €

-  €                   

Προϋπ/σμός

(με ΦΠΑ)με ΦΠΑ

-  €                   

-  €                   

-  €                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συμπληρώνονται για την Προσφορά

Α/Α Αντικείμενο Ποσότητα Μάρκα - Μοντέλο Χώρα
Συνολικό

 

 

 

Σημειώνεται, ότι η κατακύρωση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή, ανά είδος. 

ΑΔΑ: ΨΕΛΧ7ΛΡ-Γ01





  35 / 47 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π. …/…-…-20…… 

 «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για έργο BALKAN MED-WETMAINAREAS» 

 

 

Στη Λάρισα σήμερα, την …/…/20.., ημέρα ………….., οι κάτωθι: 

A. Περιφέρεια Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, Πλατεία Ρήγα Φεραίου 

(Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου), ΤΚ:41110 με ΑΦΜ: 997844846, ΔΟΥ Α’ Λάρισας, 

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό 

Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») 

και 

B. …………………..., που εδρεύει στην ………………….., ΤΚ ……………., με ΑΦΜ ………, ΔΟΥ ……….., 

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. …………………………, (εφεξής ο «Ανάδοχος») 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

  

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

2) Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2011) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

3) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016)  «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» 

5) Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄14) & το άρθρο 238 του Ν. 

4072/2012 (Α΄86). 

6) Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & 

αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης 

7) Το ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) περί «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 

Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) 

8) Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
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9) Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’143/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» 

10) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

11) Την Εγκριτική Απόφαση της ΕΕ με αρ. Απόφασης BALKAN MED-WETMAINAREAS– 

Project Νο.2342 Balkan-  Med 2014-2020. 

12) Την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης του έργου 

Balkan Med-Wetmainareas (μεταξύ άλλων), Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ. 12/14-09-

2017 με αρ. Πρ. 920/15-9-2017 και ΑΔΑ Ψ4ΜΙ7ΛΡ-Υ34. 

13) Το με Α.Π.2591/13-12-2017 πρωτογενές αίτημα του Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ΑΔΑΜ: 17REQ002417130/14-12-2017 για 

το πρόγραμμα «BALKAN MED-WETMAINAREAS».  

14) Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 1861/2017, πρακτ. 43ο/19-12-

2017,  ΑΔΑ: ΨΘΕ77ΛΡ-9Ω9, για Έγκριση διάθεσης πίστωσης αποφάσεων πολυετών 

υποχρεώσεων για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (μεταξύ των οποίων) «BALKAN MED-

WETMAINAREAS» για το έτος 2018. 

15) Την με α/α 143, απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (εγκεκριμένο αίτημα) στον ΚΑΕ 5331 (ΑΠ142_02-01-18, ΑΔΑ: 

Ω2ΡΖ7ΛΡ-6ΑΑ, ΑΔΑΜ: 18REQ002543805) 

16) Την με α/α 823, απόφαση  συμπληρωματικής έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της 

Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας (εγκεκριμένο αίτημα) στον ΚΑΕ 5331 

(ΑΠ1742_12-04-18, ΑΔΑ: 63ΚΣ7ΛΡ-0ΕΜ, ΑΔΑΜ: 18REQ002803675) 

17) Τo με ΑΠ370/04-04-18 αίτημα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα την αγορά εξοπλισμού για το έργο BALKAN MED-

WETMAINAREAS (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα). 

18) την με Α……………. (ΑΔΑΜ: ………………….) Διακήρυξη. 

19) την ……………..  με αριθ. ………….. (Πρακτικό ……………/Θέμα …. – ΑΔΑ: ………….., 

ΑΔΑΜ: …………………) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί 

κατακύρωσης του με ……………………………… διαγωνισμού 

 

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

Άρθρο 1
ο
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε χώρους της αναθέτουσας αρχής, στη Λάρισα, θα παραδοθούν οι συνολικές 

ποσότητες του εξοπλισμού και λογισμικού, όπως προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α Αντικείμενο Ποσότητα 
Μάρκα - Μοντέλο Χώρα 

 
Αριθμός 
Ε.Μ.ΠΑ.   Υλικό [h/w]   

2. 1 Φορητός 1 3   
 

2. 2 Φορητός 2 1   
 

2. 3 Πολυμηχάνημα 1   
 

2. 4 
Εξωτερικός Σκληρός 
Δίσκος 2   

 

2. 5 MS Office Std 2016 
Gov GR 

2   
- 

2. 6 Λογισμικό αντιγράφων 
ασφαλείας 

2   
- 

Πίνακας 1 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τη Δ/νση Διαφάνειας & 

Ηλ.Διακυβέρνησης καθώς και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

 

Αναλυτικότερα – Ειδικότερα για τα είδη: 

Το ανωτέρω είδος «2.1 Φορητός 1», θα είναι αυτό που αναφέρεται στην 

Προσφορά του αναδόχου, το οποίο πληροί τους όρους της διακήρυξης και θα ελεγχθεί από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής: 

2.1 Φορητός 1 Τεμάχια: 3 

  Μοντέλο:   
A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή 

  Hardware       

2.1.1 Η κατασκευάστρια εταιρεία να 
είναι διεθνούς εμβέλειας ΝΑΙ     

2.1.2 Τύπος Οθόνης LED     

2.1.3 Διαγώνιος Οθόνης 15,6''     

2.1.4 Ανάλυση FHD     

2.1.5 Κεντρικός Επεξεργαστής 
(CPU) 

Διπύρηνος, 64-bit,  ≥ 2.0 GHz, 
≥3MB last-level-cache    ή 

ισοδύναμο *     

2.1.6 με ημ/νία κυκλοφορίας < 2 έτη     

2.1.7 Κεντρική Μνήμη (RAM)  4GB DDR4     

2.1.8 Κάρτα γραφικών ΝΑΙ - ανεξάρτητη μνήμη ≥ 2GB     

2.1.9 Σκληρός Δίσκος   256GB SSD     

2.1.10 Οπτικός Οδηγός DVD±RW     

2.1.11 Πλήθος USB 3.0 θυρών ≥ 2     

2.1.12 Θύρα Ethernet  ≥ 100 Mbps     
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2.1.13 Wifi NAI [802.11...]     

2.1.14 Web Camera  NAI     

2.1.15 Έξοδος εικόνας HDMI     

2.1.16 Bluetooth ΝΑΙ     

2.1.17 Μπαταρία ΝΑΙ     

2.1.18 Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ     

2.1.19 Ασύρματο ποντίκι USB (Microsoft ή Logitec)     

  Software       

2.1.20 Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 GR - 64 Bit     

  Ποιότητα       
2.1.21 

Εγγύηση Κατασκευαστή ≥ 2 έτη     

* Ισοδύναμος θεωρείται οποιοσδήποτε επεξεργαστής διαθέτει αντίστοιχη ή καλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης εντολών 

 

 

Το ανωτέρω είδος «2.2 Φορητός 2», θα είναι αυτό που αναφέρεται στην 

Προσφορά του αναδόχου, το οποίο πληροί τους όρους της διακήρυξης και θα ελεγχθεί από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής: 

2.2 Φορητός 2 Τεμάχια: 1 

  Μοντέλο:   
A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή 

  Hardware       

2.2.1 Η κατασκευάστρια εταιρεία να 
είναι διεθνούς εμβέλειας ΝΑΙ     

2.2.2 Τύπος Οθόνης LED     

2.2.3 Διαγώνιος Οθόνης 17,3''     

2.2.4 Ανάλυση FHD     

2.2.5 Κεντρικός Επεξεργαστής 
(CPU) 

Διπύρηνος, 64-bit,  ≥ 2.0 GHz, 
≥3MB last-level-cache    ή 

ισοδύναμο *     

2.2.6 με ημ/νία κυκλοφορίας < 2 έτη     

2.2.7 Κεντρική Μνήμη (RAM)  8GB DDR4     

2.2.8 Κάρτα γραφικών ΝΑΙ - ανεξάρτητη μνήμη ≥ 2GB     

2.2.9 Σκληρός Δίσκος   256GB SSD     

2.2.10 Οπτικός Οδηγός DVD±RW     

2.2.11 Πλήθος USB 3.0 θυρών ≥ 2     

2.2.12 Θύρα Ethernet  ≥ 100 Mbps     

2.2.13 Wifi NAI [802.11...]     

2.2.14 Web Camera  NAI     

2.2.15 Έξοδος εικόνας HDMI     

2.2.16 Bluetooth ΝΑΙ     

2.2.17 Μπαταρία ΝΑΙ     

2.2.18 Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ     

2.2.19 Ασύρματο ποντίκι USB (Microsoft ή Logitec)     

  Software       
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2.2.20 Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 GR - 64 Bit     

  Ποιότητα       
2.2.21 

Εγγύηση Κατασκευαστή ≥ 2 έτη     

* Ισοδύναμος θεωρείται οποιοσδήποτε επεξεργαστής διαθέτει αντίστοιχη ή καλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης εντολών 

 

Το ανωτέρω είδος «2.3 Πολυμηχάνημα», θα είναι αυτό που αναφέρεται στην 

Προσφορά του αναδόχου, το οποίο πληροί τους όρους της διακήρυξης και θα ελεγχθεί από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής: 

2.3 Πολυμηχάνημα Τεμάχια: 1 

  Μοντέλο:   
A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή 

2.3.1 Τύπος Laser Monochrome MFP     
2.3.2 Μέγεθος χαρτιού A4     
2.3.3 Μνήμη (Ενσωματωμένη) ≥512MB     
2.3.4 Επεξεργαστής ≥800MHz     
2.3.5 Σύνδεση με USB, Ethernet      
2.3.6 Δυνατότητα εγκατάστασης σε Win 7, 8.1, 10 (32/64bit)      

  
Εκτύπωση       

2.3.7 Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης ≥1200 x 1200 dpi      
2.3.8 Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 

single 
≥38ppm  

    
2.3.9 Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 

duplex 
≥16spm  

    
2.3.10 Εκτύπωση σε διπλή όψη ΝΑΙ, πλήρως αυτόματη     
2.3.11 Τροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλα     

  
Φαξ       

2.3.12 Λειτουργία φαξ ΝΑΙ     

  Σάρωση       

2.3.13 Τύπος Flatbed με ADF     

2.3.14 Χωρητικότητα ADF ≥50 φύλλα     

2.3.15 Σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ     

2.3.16 
Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης (single, 
A4) 

≥42 ppm (BW), ≥19 ppm (Color)  

    

2.3.17 Μέγιστη ανάλυση σάρωσης (BW) ≥1200 X 600 ppi      

2.3.18 Μορφή αρχείων σάρωσης PDF, JPG, TIFF     
  

Αντιγραφή       
2.3.19 Μέγιστη ταχύτητα αντιγραφής 

(single) 

≥38cpm  

    
2.3.20 Μέγιστη ταχύτητα αντιγραφής 

(duplex) 

≥19spm  

    

  Ποιότητα       
2.3.21 Εγγύηση Κατασκευαστή ≥ 1χρόνια     
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Το ανωτέρω είδος «2.4 Εξωτερικός Δίσκος», θα είναι αυτό που αναφέρεται στην 

Προσφορά του αναδόχου, το οποίο πληροί τους όρους της διακήρυξης και θα ελεγχθεί από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής: 

2.4 Εξωτερικός Δίσκος Τεμάχια: 2 

  Μοντέλο:   
A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή 
2.4.1 Τύπος 

Εξωτερικός 2.5"     
2.4.2 Χωρητικότητα 2ΤΒ     
2.4.3 Σύνδεση USB 3.0     
2.4.4 Συμβατότητα Win 7, 8.1, 10 (32/64bit)     
2.4.5 Τροφοδοσία 

Μέσω της usb θύρας     
2.4.6 Σύστημα αρχείων NTFS     
2.4.7 Χρώμα Μαύρο     

  Ποιότητα       
2.4.8 Εγγύηση Κατασκευαστή ≥ 2 χρόνια     

 

Το ανωτέρω είδος «2.6 Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας», θα είναι αυτό που 

αναφέρεται στην Προσφορά του αναδόχου, το οποίο πληροί τους όρους της διακήρυξης και 

θα ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής: 

2.6 Λογισμικό αντιγράφων 
ασφαλείας 

Τεμάχια: 2 

  Μοντέλο:   
A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή 
2.6.1 Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας για 

Η/Υ 
ΝΑΙ 

    
2.6.2 Συμβατά μέσα αποθήκευσης των 

αντιγράφων ασφαλείας 
Εξωτερ./ Εσωτερ.Δίσκος, 
Θέσεις Δικτύου, Οπτικά μέσα, 
USB stick     

2.6.3 Συμβατά ΛΣ Windows 10, 8, 7, Vista, XP      
2.6.4 Διατήρηση ιστορικού διαδικασιών που 

έχουν εκτελεστεί (backup, recovery) 
ΝΑΙ 

    
2.6.5 Κρυπτογράφηση δεδομένων ΝΑΙ     
2.6.6 Δημιουργία κλώνου ολόκληρου του Η/Υ ΝΑΙ     
2.6.7 Δημιουργία rescue media του Η/Υ ΝΑΙ     
2.6.8 Προστασία από ransomware ΝΑΙ     

  
Λήψη αντιγράφων (backup)       

2.6.9 Λήψη αντιγράφων ασφαλείας Oλόκληρου του Η/Υ, 
ολόκληρου δίσκου, 
ολόκληρου partition, 
φακέλων/αρχείων     

2.6.10 Προγραμματισμός εκτέλεσης λήψης 
αντιγράφων ασφαλείας (backup) 

ΝΑΙ 
    

2.6.11 Δυνατότητα ορισμού του μάξιμουμ 
μεγέθους που θα μπορεί να έχει το 
αντίγραφο ασφάλειας  

ΝΑΙ 
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2.6.12 Δυνατότητα ορισμού του χρονικού 
βάθους τήρησης των αντιγράφων 
ασφαλείας 

ΝΑΙ 

    
  

Επαναφορά (recovery)       
2.6.13 Δυνατότητα επιλογής του φακέλου στον 

οποίο θα γίνει η επαναφορά των 
αρχείων 

ΝΑΙ 

    
2.6.14 Δυνατότητα επαναφοράς αρχείων 

διατηρώντας τις ρυθμίσεις ασφάλειας 
που είχαν κατά τη λήψη αντιγράφων 
ασφάλειας 

ΝΑΙ 

    
2.6.15 Δυνατότητα προσθήκης εξαιρέσεων στο 

είδος/λίστα των αρχείων που θα 
επαναφερθούν 

ΝΑΙ 
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Άρθρο 2
ο
 TIMH 

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου και την κατακυρωτική απόφαση, ο πίνακας τιμών είναι ο παρακάτω: 

 

     ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 

Είδος Περιγραφή 
Μοντέλο/ 

Μάρκα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τελική 

Ποσότητα 

Τιμή 

άνευ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Τιμή με 

ΦΠΑ 

Τιμή άνευ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 

2.1 Φορητός 1 

… 

Τεμάχιο … …. … … … … … 

2.2 Φορητός 2 

… 

Τεμάχιο 

… …. … … … … … 

2.3 Πολυμηχάνημα 

… 

Τεμάχιο 

… …. … … … … … 

2.4 Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 
… 

Τεμάχιο 
… …. … … … … … 

2.5 MS Office Std 2016 Gov GR 

… 

Τεμάχιο 

… …. … … … … … 

2.6 
Λογισμικό αντιγράφων 

ασφαλείας 

… 

Τεμάχιο 

… …. … … … … … 

 
  

    
Σύνολα: … … … 

 

Στο συνολικό ποσό των ………………………………€ περιλαμβάνονται οι φόροι και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
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Άρθρο 3
ο
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι εργασίες που αναφέρονται στη διακήρυξη και στην προσφορά του, αποτελούν υποχρέωση 

του αναδόχου. Οι εργασίες αυτές είναι οι παρακάτω: 

1. Τα είδη 2.1, 2.2, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει να φέρουν προεγκατεστημένο 

λειτουργικό σύστημα Windows 10 pro GR καθώς και τις τελευταίες αναβαθμίσεις του 

λειτουργικού συστήματος (windows update), όπως αυτό καθορίζεται στις προδιαγραφές, 

καθώς και τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης του συμπεριλαμβανόμενου 

υλικού.  

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρεί 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, οι οποίες απαριθμούνται στο 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. 

Άρθρο 4
ο
 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η παράδοση των υλικών της αρχικής προμήθειας γίνεται το αργότερο εντός είκοσι (20) 

εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 

διακήρυξη).  

Η παράδοση θα ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή των ειδών / εργασιών για κάθε τμήμα, 

με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Συνεκτιμώντας και τους χρόνους 

ποσοτικής – ποιοτικής παραλαβής, δοκιμαστικής λειτουργίας και οριστικής παραλαβής ως τελική 

ημερομηνία ορίζεται η  …/…/2018. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικός λόγος για παράταση του χρονοδιαγράμματος, από την 

πλευρά του αναδόχου, τότε το ζητάει εγγράφως, πριν την ημερομηνία λήξης της παρούσας, 

αναφέροντας το λόγο, για να εξεταστεί από την επιτροπή του διαγωνισμού. 

Η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης, η οποία διεκπεραιώνει το διαγωνισμό, (είτε 

κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από τον ανάδοχο, είτε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 

παρακολούθησης του έργου) έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, για 

όσο διάστημα χρειαστεί και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα από την αρχική 

τελική ημερομηνία της Σύμβασης και με τις ίδιες προδιαγραφές και τιμές της παρούσης. Για 

παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος, πέραν του ορίου αυτού, απαιτείται έγκριση από την Οικονομική 

ΑΔΑ: ΨΕΛΧ7ΛΡ-Γ01





Συνοπτικός Διαγωνισμός εξοπλισμού Πληροφορικής Balkan WetMainAreas 

 

[45] 
 

επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. 

Διακυβέρνησης. 

 

Άρθρο 5
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή θα γίνει σε 2 στάδια: 

(α) Προσωρινή 

Με το πέρας όλων των εργασιών [που αναφέρονται στην παρούσα – στην προσφορά του 

αναδόχου – και στην διακήρυξη], ο ανάδοχος παραδίδει πιστοποιητικό ετοιμότητας, από την 

ημερομηνία κατάθεσης του οποίου, θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών.  

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού η αρμόδια επιτροπή θα διενεργήσει όλες τις δοκιμές, 

που αυτή κρίνει απαραίτητες για τον έλεγχο του εξοπλισμού. Σε περίπτωση οποιουδήποτε 

προβλήματος ή δυσλειτουργίας, αυτό αναφέρεται εγγράφως στον ανάδοχο και η μέτρηση των ημερών 

ξεκινάει πάλι από την αρχή, μετά τη επίλυση του προβλήματος και από νέο πιστοποιητικό ετοιμότητας 

του αναδόχου. 

(β) Οριστική 

Με την πάροδο τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμων ημερών καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, 

μετά την παράδοση του (τελευταίου) πιστοποιητικού ετοιμότητας γίνεται η οριστική παραλαβή. 

Άρθρο 6
ο
 ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας εγγυάται ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα 

ελαττώματα στον εξοπλισμό, ότι πληροί τις προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του και 

ότι είναι καινούριος και αμεταχείριστος.  

 

Άρθρο 7
ο
 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα αρχή 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 Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

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

πάντοτε το Ελληνικό. 

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

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία, 

σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν 
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Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα 

Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

Άρθρο 8
ο
 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Ο Η εγγύηση είναι η αναφερόμενη στην προσφορά του αναδόχου εγγύηση (που πληροί την 

ελάχιστη απαίτηση των προδιαγραφών), ήτοι: 

Είδος Περιγραφή Έτη 

2.1 Φορητός 1  

2.2 Φορητός 2 
 

2.3 Πολυμηχάνημα  

2.4 Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 
 

 

ο δε χρόνος αρχίζει από τη στιγμή της οριστικής παραλαβής του έργου. 

Άρθρο 9
ο
 ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή θα γίνει άπαξ και συγκεκριμένα μετά την οριστική παραλαβή όλων των ειδών της 

Σύμβασης. Δεν προβλέπεται τμηματική πληρωμή.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης 

επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης καθώς και επί 

κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 

350 παρ 3 Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθμό 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). Επί της εν λόγω 

κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Στην πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού, άρθρο 64 ν.4172/2013. 
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Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και 

υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έκαστο εξ αυτών έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο, το δε τρίτο 

παραδόθηκε στη Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνης για την 

παρακολούθηση του έργου. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΕΛΧ7ΛΡ-Γ01




		2018-07-12T16:59:36+0300
	Athens




