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ΘΕΜΑ :

Προκήρυξη διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
ενενήντα ενός (91) Η/Υ τριετούς εγγύησης και πέντε (5) κεντρικών μονάδων
υπολογιστή και τριών (3) εφεδρικών οθονών, για την αίθουσα ψυχομετρικών
δοκιμασιών της Σχολής, συνολικού προϋπολογισμού κόστους πενήντα έξι χιλιάδων
τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (56.451,61) πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων
των κρατήσεων με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

ΣΧΕΤ :

α. Ν.4412/8-8-2016 < Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014
25/ΕΕ)> άρθρο 66.
β. Ν. 3861/10 (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», όπως ισχύει.
γ. Ν.Δ
721/70
(ΦΕΚ
251Α/70)
<
Περί
Οικονομικής
Μερίμνης
και
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων >.
δ. Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
ε. Φ.831.1/79/375071/Σ.740/16-02-2018/ΓΕΕΘΑ/Γ3 (Διαταγή διάθεσης πίστωσης)
στ.Φ.831/11/1957/Σ.467/22 Μαρ.18/ΣΣΑΣ( Προκήρυξη διενέργειας διαγ/μού)
ζ. Φ.831/13/2175/Σ.531/30 Μαρ.18/ΣΣΑΣ (Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την
προμήθεια ενενήντα ενός (91) Η/Υ τριετούς εγγύησης και πέντε (5) κεντρικών μονάδων
υπολογιστή και τριών (3) εφεδρικών οθονών, για την αίθουσα ψυχομετρικών δοκιμασιών
της Σχολής με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
1. α. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων
πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (56.451,61€) πλέον Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων
κρατήσεων (4,22032%) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1723, με ειδικό φορέα 11-120, του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του οικονομικού έτους 2018.
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β. Η παραπάνω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):30213300-8«Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές».
γ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής.
2. Ο διαγωνισμός, θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής του, στη Στρατιωτική
Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, επί της Πλήθωνος Γεμιστού 1, ΤΚ 54638, Θεσσαλονίκη, στις 19
Απριλίου 2018
, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται δημόσια. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00μ.μ.
στην Σχολή.
3. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
(ΦΕΚΑ/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τα καθοριζόμενα στα παραρτήματα του παρόντος τα οποία
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης.
4. Αντίγραφα της παρούσας καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το Τμήμα Προμηθειών
της Σχολής Τηλ
2310962140 39.

Ακριβές Αντίγραφο
Κουγιάννη Βασιλική
Υπγός (ΥΠ)

Κιτρινάκης Αλέξανδρος
Ταξίαρχος (Ι)
Διοικητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
<Α>
<B>
<Γ>
<Δ>
<Ε>
<ΣΤ>

Γενικοί όροι συνοπτικού διαγωνισμού
Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών
Υπόδειγμα συμβάσεως
Τυποπ. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(ΤΕΥΔ), άρθρου 79 παρ. 4ν. 4412/2016(Α147)…
Προδιαγραφές-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Α> ΣΤΗ
Φ.831.1/

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
30 Μαρ 2018

«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΑΡΘΡΟ1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ενενήντα ενός (91) Η/Υ
τριετούς εγγύησης και πέντε (5) κεντρικών μονάδων υπολογιστή και τριών (3)
εφεδρικών οθονών, για την αίθουσα ψυχομετρικών δοκιμασιών της Σχολής, όπως
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της
παρούσας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ
(70.000,00 €), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (24%) και κρατήσεων (4,22032%)
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που
ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. με επάγγελμα σχετικό
με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο της προμήθειας το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο
διαγωνισμός.
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους
όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016(ΦΕΚΑ/147).
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ε.Ε.
2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ.
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών
δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου φορέα.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη
ένωσης ή κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
.1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:
α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς
όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και
μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
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β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες ,κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών,
κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
γ. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για
τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η
ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή
Διενέργειας, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω
οριζόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά
ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα
ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους. Προσφορές εναλλακτικές, αόριστες και εκείνες που δε
μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ανακριβή στοιχεία ή δεν αφορούν το σύνολο των
προς προμήθεια υλικών, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
FAX
ΚΑΙ
Ε-ΜΑΙL
του
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ(μεκεφαλαία)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πλήθωνος Γεμιστού 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ.3 …………… «Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, για την προμήθεια 91 Η/Υ τριετούς εγγύησης και πέντε κεντρικών
μονάδων υπολογιστή και τριών εφεδρικών οθονών, για την αίθουσα ψυχομετρικών
δοκιμασιών της Σχολής.»
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
//2018
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ:…………………..………
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία
θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτής, στην οποία επίσης θα αναφέρεται ο φορέας που
υποβάλλει την προσφορά.
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορά μπορεί
να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων/Γραφείο Προμηθειών, Πλήθωνος Γεμιστού
1, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54638, με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όλες οι
προσφορές ακόμα και αυτές που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη
μόνο αν φθάσουν στη Σχολή έως τις 14.00 μμ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας
της διενέργειας του διαγωνισμού, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
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Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο που θα πρέπει να
περιέχει τρεις (3) επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους Φακέλους. Τα
περιεχόμενα κάθε φακέλου θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού σε δύο (2)
αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται ή λέξη
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε
περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
Οι Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Φάκελος«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»:
-ένα (1) πρωτότυπο
-ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
-ένα(1)πρωτότυπο
-ένα(1)αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
-ένα(1)πρωτότυπο
-ένα(1)αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
α. Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», θα περιέχονται
επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:
(1) Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α/147) που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
της παρούσας. Η υποχρέωση αυτή 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.
2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα
οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου.
3. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, παραστατικό
εκπροσώπησης.
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων πρέπει με
ποινή αποκλεισμού, να ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
β. Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται η τεχνική
προσφορά η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος Ε΄ της
παρούσας χωρίς αναγραφή τιμών. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η
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προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών όπως
αναφέρονται κατά είδος και ποσότητα στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ της
παρούσας, εφόσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την
προκήρυξη. Θα αναφέρεται ότι η ανωτέρω προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους
υποψήφιους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
γ . Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται η
Οικονομική Προσφορά. Οι τιμές που θα δοθούν με την οικονομική προσφορά είναι
σε ευρώ και σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και αποκλείεται
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Θα αναφέρουν την τιμή της προσφοράς
αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου των υπέρ τρίτων
κρατήσεων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η σχετική
προσφορά. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της
υποβληθείσας.
3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 100
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την υποβολή
του σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός της οριζόμενης
προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ανωτέρω νόμου, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του καθώς και
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε
σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα, ένα από τα οποία θα είναι πρωτότυπο και
αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ
τους. Ο σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται στην Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού. Η Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή όλων των
σελίδων του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης προς κατακύρωση της σύμβασης. Η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα και
στον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των εννόμων
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύμβασης
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν η Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
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
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διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΑΡΘΡO 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ–ΠΑΡΑΛΑΒΗΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήγει με την
παράδοση και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή όλων των προϊόντων από την
αρμόδια Επιτροπή .Η παράδοσή τους θα ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40)
ημερολογιακών ημερών. Η παράδοση θα γίνεται από 7.30πμ. μέχρι 14.30μμ.Ο χώρος
παράδοσης των υλικών ορίζεται η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων .Η
δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτημέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ,
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία :α)την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη ,γ)την αναθέτουσα
αρχή προς την οποία απευθύνονται ,δ) τον αριθμό της εγγύησης ,ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση ,στ) την πλήρη επωνυμία ,τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι :αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ,ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου
,η)τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ,θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης και ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε(5)ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Υποδείγματα εγγυητικών
επιστολών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΛΗΡΩΜΗ–ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της
παράδοσης όλων των προϊόντων της προμήθειας και την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή, με τακτικό χρηματικό ένταλμα, που θα
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2018, με ειδικό φορέα
ΚΑΕ 1723. Η Οικονομική προσφορά της αναδόχου αποτελεί και την συμβατική της
αμοιβή και περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).Η αμοιβή αυτή δεν
αναθεωρείται .Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των παρακάτω
νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
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διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή της, μετά την αφαίρεση των νόμιμων
κρατήσεων .

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών που
θα συντάξει η επιτροπή παραλαβής.
β. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.ΟΥ.
γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
2. Η Ανάδοχος εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τις παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:
α. 4% υπέρ ΜΤΣ
β. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%
γ. 0,0818% χαρτόσημο
δ. 0,01636% ΟΓΑ χαρτοσήμου
ε. Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 0,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 4,22032%
3. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος
από το άρθρο 24 του νόμου Ν.2198/1994 φόρος εισοδήματος.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η Ανάδοχος και η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων θα προσπαθούν να
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά ,που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις
κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Για κάθε διαφωνία που θα ανακύψει
σχετικά με την παρούσα προκήρυξη ή την σύμβαση που θα υπογραφεί ,καθώς και με
την εκτέλεση αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Ακριβές Αντίγραφο
Κουγιάννη Βασιλική
Υπλγός (ΥΠ)

Ιωάννης Κούλας
Σχης(ΝΟΜ)
Υποδιοικητής

ΑΔΑ: 63Π36-4ΦΨ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Β> ΣΤΗ
Φ.831.1/

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
30 Μαρ 2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Γ
ΑΡΙΘΜ.…………..
ΤΟΠΟΣ………
ΠΡΟΣ: ΣΣΑΣ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της
διαίρεσης , υπέρ του/της…………………………………
……………………………………
…………..…μέχρι
του
7
ποσού…………………..……………………………………ΕΥΡΩ.
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου
και την πιστή
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ,υπέρ του οποίου
εγγυόμαστε ,και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που
πηγάζει από τη σύμβαση
…...…………………………
…………………..
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί
μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό
τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά ,σε
περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του
οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις(3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας
προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου ,το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτό δίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία
ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει
το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
Με τιμή

Ακριβές Αντίγραφο
Κουγιάννη Βασιλική
Υπλγός (ΥΠ)

Ιωάννης Κούλας
Σχης(ΝΟΜ)
Υποδιοικητής
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
30 Μαρ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Γ> ΣΤΗ
Φ.831.1/

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ…..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 91 Η/Υ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΟΘΟΝΩΝ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
1. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ………….. 2018, ημέρα ……. στα Γραφεία
της ΣΣΑΣ, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο Διοικητής της ΣΣΑΣ, Ταξίαρχος…………
που
εκπροσωπεί
το
Ελληνικό
Δημόσιο
και
σύμφωνα
με
τη
Φ.831.1/79/375071/Σ.740/16-02-18/ΓΕΕΘΑ/Γ3/ΠΟΥ και αφετέρου η εταιρεία με
την επωνυμία…………………, με έδρα…………, ΑΦΜ:………,.. Δ.Ο.Υ.:………
που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από
…….…..,δυνάμει του Καταστατικού της όπως ισχύει, εφεξής καλούμενης χάριν
συντομίας «Ανάδοχος».
Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την με αριθμό . πρωτ. ….Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια 91 Η/Υ τριετούς εγγύησης και πέντε
κεντρικών μονάδων υπολογιστή και τριών εφεδρικών οθονών, για την αίθουσα
ψυχομετρικών δοκιμασιών της Σχολής.
.
2. Την υπ’ άριθμό. Πρωτ……. απόφαση αναφορικά με την δέσμευση πίστωσης
στον ΚΑΕ 1723 οικονομικού έτους 2018
3. Με την Φ………………….. κατακυρωτική διαταγή .

.Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής:
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ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο προμήθειας– Προδιαγραφές
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 91 Η/Υ τριετούς εγγύησης και πέντε κεντρικών
μονάδων υπολογιστή και τριών εφεδρικών οθονών, για την αίθουσα ψυχομετρικών δοκιμασιών
της Σχολής ,όπως αναφέρεται στην αριθμ. Πρωτ............... προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
της Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και σύμφωνα με την προσφορά που υπέβαλε η
ανάδοχος εταιρεία (……... …..)
ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια της Σύμβασης-Παραλαβή του υλικού
Η σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την παράδοση και την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή όλων των υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβών
της Σχολής η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
παρουσία του αναδόχου ή νόμιμου αντιπροσώπου του ο οποίος προσυπογράφει με την
επιτροπή το εν λόγω πρωτόκολλο . Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός
σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών στη Σχολή.
ΑΡΘΡΟ 3
Αξία - Κρατήσεις
1.
Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
…………..συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (σε ποσοστό 24%) το οποίο προσφέρθηκε από την
ως άνω μειοδότρια εταιρία.
2. Η καθαρή αξία ανέρχεται στο ποσό των………
3. Στην δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις ,καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη ,εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας(Φ.Π.Α.)ποσού……., ο οποίος βαρύνει
το Ελληνικό Δημόσιο.
Η Ανάδοχος εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τις παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:
α. 4% υπέρ ΜΤΣ
β. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%
γ. 0,0836% χαρτόσημο
δ. 0,01672% ΟΓΑ χαρτοσήμου
ε. Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 0,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 4,22032%
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ΑΡΘΡΟ 4
Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνει μετά την υποβολή από την Ανάδοχο όλων των νομίμων παραστατικών
σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚΑ/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων
,προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)»με την
εξόφληση του 100%της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Πέραν των
απαραίτητων δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ,εφόσον προβλέπεται
στην κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5
Ποινικές Ρήτρες
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα ,έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προμηθειών
του Δημοσίου για τις οποίες η ανάδοχος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα, καθώς και οι όροι:
α. Της με αριθμ. πρωτ. …. Προκήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
για τη προμήθεια.
β. Της με αριθμ.Πρωτ. ………..απόφασης της Σχολής, με την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια 91 Η/Υ τριετούς εγγύησης και πέντε
κεντρικών μονάδων υπολογιστή και τριών εφεδρικών οθονών, για την αίθουσα ψυχομετρικών
δοκιμασιών της Σχολής.
.
γ. Της με αριθμ.πρωτ. …………προσφοράς της Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση με τις προαναφερθείσες αποφάσεις. Σε περίπτωση που η ανάδοχος δεν συμμορφωθεί
με τους όρους της παρούσας, υπόκειται στις κυρώσεις των περί προμηθειών Δημοσίου
διατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 6
Καταγγελία/Ευθύνη
1. Η Σχολή δύναται, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής ,να καταγγείλει σε
οποιονδήποτε χρόνο την παρούσα σύμβαση εφόσον η ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε από τις
συμβατικές της υποχρεώσεις, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών .Συμφωνείται ρητά με την
παρούσα ότι το Υπουργείο δεν έχει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη που
τυχόν υποστεί η ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης.
2. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που
προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει ούτε την ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις,
που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή τη Νομοθεσία, σχετικά με συμβατικά παραδοτέα
,που έχουν εκτελεστεί πριν την καταγγελία, ούτε το Υπουργείο από την υποχρέωση καταβολής της
αξίας του τιμήματος, των υπό προμήθεια ειδών που παραδόθηκαν.
3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας της Σχολής ,ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του
Ν.4412/2016(ΦΕΚΑ/147)«Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή
στιςΟδηγίες2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)».
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ΑΡΘΡΟ 7
Επίλυση Διαφορών
Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της
παρούσας Σύμβασης ,αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Θεσσαλονίκης.
ΑΡΘΡΟ 8
Σύνταξη Σύμβασης
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία(3) όμοια αντίτυπα ,και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, κάθε μέρος έλαβε από ένα ,ενώ το τρίτο θα
παραμείνει στο αρχείο της Σχολής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Κουγιάννη Βασιλική
Υπλγός (ΥΠ)

Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ιωάννης Κούλας
Σχης(ΝΟΜ)
Υποδιοικητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Δ> ΣΤΗ
Φ.831.1/

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
30 Μαρ 2018

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ)

[άρθρου79 παρ.4ν.4412/2016(Α147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
ΜέροςΙ: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα iκαι 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: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/ Ταχ. Κωδικός: Πλήθωνος Γεμιστού 1 Θεσ/νίκη ΤΚ 54638
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπλγός Κουγιάνη Βασιλική – ΜΥ Μπανιώτη Ελευθερία
- Τηλέφωνο:2310962140-39
- Ηλ.ταχυδρομείο: ssaς@army.gr
Β:Πληροφορίεςσχετικάμε τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV):30213300-8«Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές»
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες ,ή υπηρεσίες: Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων:[……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή(εάν υπάρχει):[……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟΤΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου(ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:
Τηλέφωνο:
Ηλ.ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου)(εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
Ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα,
του
άρθρου
20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο,
«κοινωνική
επιχείρηση»ivή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση,ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό(π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος(προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας ,στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι[] Όχι

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

[…...............]
[….]

[]Ναι []Όχι []Άνευαντικειμένου
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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
κατάλογοv:
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):
[……][……][……][……]

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[]Ναι []Όχι
Διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάνναι,μεριμνήστεγιατηνυποβολήχωριστούεντύπουΤΕΥΔαπότουςάλλουςεμπλεκόμενους
Οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α)Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα…):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β)[……]

17
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

γ)[……]
Απάντηση:
[ ]
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Β:Πληροφορίεςσχετικάμε τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούντον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ.ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
Σχετικά με την εκπροσώπηση(τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό…):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ:Πληροφορίεςσχετικάμε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι[]Όχι
Ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IVκαι
στα (τυχόν)κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέροςVκατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τιςενότητεςΑκαιΒτουπαρόντοςμέρουςκαισύμφωναμετομέροςΙΙΙ,γιακάθεένααπό
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 IVκαιV για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ:Πληροφορίεςσχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Ηπαρούσαενότητασυμπληρώνεταιμόνονεφόσονοισχετικέςπληροφορίεςαπαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

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

Εάνηαναθέτουσααρχήήοαναθέτωνφορέαςζητούνρητώςαυτέςτιςπληροφορίες(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 καταδίκεςviii
Στοάρθρο73παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
[]Ναι []Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxviτο 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία1έως6 σημείο-(-α):[ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β)Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β)[……]
γ) Εάν
ορίζεται απευθείας στην γ)Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού[……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[]Ναι []Όχι

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
Οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
[……]
xxi
λήφθηκαν :
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Β:Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1)Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες []Ναι []Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii,στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β)Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1)Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν ,τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2)Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε :
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;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1)[]Ναι []Όχι
-[]Ναι []Όχι

γ.1)[]Ναι []Όχι
-[]Ναι []Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ:Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ,σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
Απάντηση:
Αφερεγγυότητα ,σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[]Ναι []Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του
περιβαλλοντικού,
κοινωνικού
και
xxv
εργατικού δικαίου ;
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:[…….............]
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
καταστάσεις :
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 συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
Επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

Εάν ναι ,να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[]Ναι []Όχι

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

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

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[]Ναι []Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[]Ναι []Όχι

[…...........]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[]Ναι []Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[]Ναι []Όχι

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.........…]
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
[]Ναι []Όχι
Επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή []Ναι []Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxiκατά την
εκτέλεση 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:
[……]
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
[]Ναι []Όχι
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;
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ΜέροςIV:Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής(ενότηταή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους),ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α:Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Οοικονομικόςφορέαςπρέπεινασυμπληρώσειαυτότοπεδίομόνοστηνπερίπτωσηπουη
αναθέτουσααρχήήοαναθέτωνφορέαςέχειδηλώσειστησχετικήδιακήρυξηήστηνπρόσκληση
ήσταέγγραφατηςσύμβασηςπουαναφέρονταιστηνδιακήρυξη,ότιοοικονομικόςφορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα aτου Μέρους ΙVχωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[]Ναι []Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1)Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii;του:
Εάν η
σχετική τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά ,αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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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 αναφέρονταιxxxiii,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 δωρεάνxxxiv.
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
αναθέτουσαςαρχήςήτουαναθέτονταφορέα,όπωςκαθορίζεταιστομέροςΙ,ενότηταΑ],
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):[……]
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iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας είναι περισσότερες(οι)της(του)μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο ,όσες φορές χρειάζεται.
iii ΒλέπεσύστασητηςΕπιτροπής,της6ηςΜαΐου2003,σχετικάμετονορισμότωνπολύμικρών,των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕL124της20.5.2003,σ.36).Οι πληροφορίες αυτές απαιτούν τα μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύμικρήεπιχείρηση:επιχείρησηηοποίααπασχολείλιγότερουςαπό10εργαζομένους
οποίαςοετήσιοςκύκλοςεργασιώνκαι/ήτοσύνολοτουετήσιουισολογισμούδενυπερβαίνει
εκατομμύρια ευρώ.

και

της
τα2

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
250εργαζομένουςκαιτωνοποίωνο
ετήσιοςκύκλοςεργασιώνδενυπερβαίνειτα50εκατομμύριαευρώκαι/ή
το
σύνολο
τουετήσιουισολογισμούδενυπερβαίνειτα43 εκατομμύρια ευρώ.
ivΈχει δηλαδή ως κύριος κοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούν των ατόμων.
vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
viiΕπισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου78“Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄του ΜέρουςΙΙ 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 εκτελέσου τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου73παρ.3α,εφόσον προβλέπεται σ τα 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.
ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου2008,για την κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕL 300της11.11.2008,σ.42).
xΣύμφωναμε άρθρο 73παρ.1(β).Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ(ΚανονισμόςΕΕ2016/7)αναφέρεταιως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περίτης καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕC
195της25.6.1997,σ.1)και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥτου
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Συμβουλίου, της 22αςΙουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα(ΕΕL
192της31.7.2003,σ.54).Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στον.3560/2007(ΦΕΚ
103/Α),«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκηκαθόσονστον.Άρθρο73παρ.1βαναφέρεταιηκείμενη
νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια τουάρθρου1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΕΕC316της27.11.1995,σ.48) όπως κυρώθηκε με τον.
2803/2000(ΦΕΚ48/Α)"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου,της13ηςΙουνίου2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕL164της22.6.2002,σ.3).Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο4
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου, της 26 Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότησητης τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008(ΦΕΚ166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
η
Συμβουλίου, της 5 ς 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/ΔΕΥτουΣυμβουλίου(ΕΕL 101της15.4.2011,σ.1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με τον.4198/2013(ΦΕΚ215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης(Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών(Ο.ΕκαιΕ.Ε),τουςδιαχειριστές,β)στιςπεριπτώσειςανωνύμωνεταιρειών (Α.Ε),τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(βλ. τελευταίο
εδάφιοτηςπαρ.1τουάρθρου73)
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxΟικονομικός 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(άρθρο73 παρ.7τελευταίοεδάφιο)
xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα,κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά...),η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxiiΣτην 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(άρθρο73
παρ.2
δεύτερο
εδάφιο).
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xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73παρ.3περ.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 παραγράφου2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα
έγγραφα της σύμβασης ή στοάρθρο18 παρ.2.
xxvi.Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ.4τουάρθρου73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ(ΚανονισμόςΕΕ2016/7)
xxviiΆρθρο73 παρ.5.
xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
τοΤΕΥΔπχάρθρο68 παρ.2ν.3863/2010.
xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο24ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxxΠρ βλ άρθρο48.
xxxiΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ(ΚανονισμόςΕΕ2016/7)
xxxiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiiiΠρβλκαιάρθρο1ν.4250/2014
xxxivΥπό 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.

Ακριβές Αντίγραφο
Κουγιάννη Βασιλική
Υπλγός (ΥΠ)

Ιωάννης Κούλας
Σχης(ΝΟΜ)
Υποδιοικητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Ε> ΣΤΗ
Φ.831.1/

Ελάχιστες προδιαγραφές υλικών για αίθουσα Ψυχομετρικών Δοκιμασιών
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (SERVER)
Αριθμός μονάδων
Κατασκευαστής / Μοντέλο
CPU
Ταχύτητα CPU
Διαθέσιμοι πυρήνες επεξεργαστή
Δυνατότητα αναβάθμισης CPU
Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης
Δυνατότητα επέκτασης μνήμης
Κάρτες δικτύου1GbE
DVD-RW SATA
Τροφοδοτικό hot plug
Αριθμός Τροφοδοτικών
Εσωτερικές συνδέσεις PCI Express
Συνδέσεις USB 2.0 ή 3.0
Αριθμός σκληρών δίσκων SATA
Άδεια χρήσης Microsoft Server 2016 Standart
Εγγύηση

2
ΝΑΙ
≥ Intel Xeon E5-2600 v3 ή λειτουργικά
ισοδύναμο
≥ 2,4 GHz
≥8
ΝΑΙ
≥ 16 GB
≥ 256 GB
≥2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥2
≥4
≥4
≥2
2
≥ 3 έτη

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)
2
ΝΑΙ
Line Interactive
6000VA / 4200W
230V
50Hz
≥ 2 έτη

Αριθμός μονάδων
Κατασκευαστής / Μοντέλο
Τρόπος λειτουργίας
Μέγιστη Ισχύς
Τάση λειτουργίας εισόδου/εξόδου
Συχνότητα εισόδου/εξόδου
Εγγύηση
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH)
Αριθμός μονάδων
Τύπος θυρών Ethernet βασικής μεταγωγής
Επίπεδο μεταγωγέα
Τύπος
Εγγύηση

3
48-Port 10/100/1000Mbps Gigabit
L2
Manageable
≥ 3 έτη
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (ROUTER)
Αριθμός μονάδων
Τύπος θυρών
Υποδοχές
Μνήμη
Λειτουργικό
Εγγύηση

1
2 intergrated 10/100/1000 Ethernet ports
2 EHWIC Card Slots
512 ΜΒ DDR2
IP Base
≥2 έτη
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (DESKTOPCOMPUTER)

ΠΑΡΑΓΡΑ
ΦΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.
H Motherboard να υποστηρίζει μικροεπεξεργαστές
IntelCorei3 ή νεότερης τεχνολογίας ή λειτουργικά
ισοδύναμο ,με κατάλληλο chip-set.
Μικροεπεξεργαστής IntelCorei3ήλειτουργικά
Ισοδύναμο ή νεότερο ταχύτητας ≥3,00GHz.
Κύρια μνήμηRAM ≥4GBτύπου DDR3 ή νεότερης
τεχνολογίας.
Μνήμη cache≥ 3MB.
Ένα σκληρό δίσκο≥500GB ήSSD ≥128 GB.
Κάρτα γραφικών, ανεξάρτητη και όχι ενσωματωμένη,
Με τουλάχιστον 1Gb RAM DDR3, Memory Interface
128 bit αυτόνομης (dedicated) μνήμης. Να διαθέτει
τουλάχιστον μία(1) θύραVGA Ή dvi και μία(1) θύρα
HDMIήDP.Να υποστηρίζει Directx 11και3 DHW
Acceleration(Direct3D) τουλάχιστον.
USB Optical Mouse και mouse pad.
Ένας(1) εσωτερικός οδηγός εγγραφής/ανάγνωσης
δίσκουCD/DVD±RW Dual Layer.
Να διαθέτει κάρτα δικτύου10/100/1000.
Μονάδα τροφοδοσίας ισχύος ικανή να τροφοδοτεί τον
Η/Υμε την περιγραφόμενη σύνθεση.
Τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες USB, εκ των οποίων
τουλάχιστον οι δύο(2) να βρίσκονται στην πρόσοψη.
Κάρτα ήχου16-bit stereo,ανεξάρτητη ή
ενσωματωμένη. Να παρέχονται οι ανάλογοι έξοδοι–
είσοδοι (Line out, Line in).
Πρόσφατο ΒΙΟS με δυνατότητα αναβάθμισής του
Μέσω Software (Flash BIOS).
Πληκτρολόγιο των 101 ή νέο104+πλήκτρωνμε
τυπωμένους στα πλήκτρα(όχι αυτοκόλλητα)
ελληνικούς χαρακτήρες, σε υποδοχή USB.
Το Λειτουργικό Σύστημα να είναι Microsoft Windows
10Pro 64-bit
Ο προμηθευτής θα προσφέρει όλους τους οδηγούς
Drivers για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων.
Να πληροί τις πιστοποιήσεις τις παραγράφου5.
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3)
ετών(onsite),χωρίς επιστροφή των δίσκων(HDD).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ
ΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (FLATPANELDISPLAY)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.
Να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω πιστοποιήσεις,
ισοδύναμες ή ανώτερες:
α. Energy Star 6
β.EPEAT Silver
γ.CE
δ.FCC

ΝΑΙ

Έγχρωμηοθόνη≥21”, LCDTFT ή νεότερης τεχνολογίας.
Στατική Αντίθεση≥1000:1
Μέγιστη ανάλυση≥ 1920x1080στα60Hz
Χρόνος απόκρισης ≤ 5ms
Γωνία θέασης να είναι ≥ 170κάθετα/160οριζόντια
Δυνατότητα κλίσης της οθόνης (TILT)
Αντιανακλαστική οθόνη (Anti-Glare) με σκληρότητα 3Η
Μαύρου Χρώματος
Να συνοδεύεται από:
α. Καλώδιο ρεύματος
β. ΚαλώδιοHDMI
γ. Καλώδιο VGA

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ακριβές Αντίγραφο
Κουγιάννη Βασιλική
Υπλγός (ΥΠ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ιωάννης Κούλας
Σχης(ΝΟΜ)
Υποδιοικητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <ΣΤ ΣΤΗ
Φ.831.1/

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,ΠΟΛΗ,ΤΚ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL:
Α.Φ.Μ.,Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου)
1. Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμόν της σχετικά με την
υποβολή προσφοράς για την προμήθεια σας προσφέρουμε τα παρακάτω:
Α/Α

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ

Ποσότητα

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Μονάδος
άνευ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

Τελική Τιμή
με ΦΠΑ

1
2
3
2. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις του άρθρου 4 της ανωτέρω
πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Καταληκτικός χρόνος ισχύος οικονομικής προσφοράς: Έως ….-….-18
4. Τόπος παράδοσης υλικών:
5. Χρόνος παράδοσης υλικών: Εντός … ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Χώρα προέλευσης υλικών και κατάσταση αυτών (π.χ. factory new, new stock κλπ.):
7. Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου ή εργοστασίου:…
Υπογραφή- Σφραγίδα

Ακριβές Αντίγραφο
Κουγιάννη Βασιλική
Υπλγός (ΥΠ)

Ιωάννης Κούλας
Σχης(ΝΟΜ)
Υποδιοικητής

