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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00
Τηλέφωνο: 28433 40518, 40505
Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη,
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Fax : 28430 29243
E-mail : xiradaki@sitia.gr ,
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Αρ. Πρωτ: 6647/08-09-2020

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού
για την «Προµήθεια H/Y και Περιφερειακών ∆ιοικητικών- Οικονοµικών υπηρεσιών του
∆ήµου Σητείας »
Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για
το σύνολο των ειδών ανά οµάδα , για την «Προµήθεια H/Y και Περιφερειακών ∆ιοικητικώνΟικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου Σητείας »
, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 13.999,99 € µε Φ.Π.Α 24% ,όπως αναλύεται παρακάτω:

Κ.Α.
Α/Α
ΟΜΑΔΑΣ

Προϋπολογισµού

Περιγραφή Ομάδας

Α

10.7134.002

Προμήθεια Η/Υ και
Περιφερειακών

Β

Γ

10.7134.002

10-7135.005

Προμήθεια Μονάδων
Εκτύπωσης
Προμήθεια Μηχανών
Καταμέτρησης και
Διαχείρισης
Χαρτονομισμάτων KAI
Μηχανημάτων barcode
scanner

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24%

4.662,40€

7.337,59 €

ΑΑΥ-Α∆Α

731/25-8-20
Ω783Ω1Γ-00Φ
731/25-8-20
Ω783Ω1Γ-00Φ
732/25-8-20
6ΟΔΤΩ1Γ-ΥΒ4

2.000,00 €

13.999,99 €

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων
συµβάσεων (CPV) :
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30237300-2 Προµήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών , 48821000-9 Εξυπηρετητές
δικτύου, 32424000-1 Υποδοµή δικτύου , 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ,
35121200-0 Ανιχνευτές πλαστών χαρτονοµισµάτων, 30216110-0 Σαρωτές για χρήση στο τοµέα
πληροφορικής
Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών
προδιαγραφών της µε αρ. 61/11-08-2020 τεχνικής µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Σητείας.
Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν συνολικά ή τµηµατικά κατά τη διάρκεια της σύµβασης , ανάλογα µε τις
ανάγκες του ∆ήµου , ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.
Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς στο διαγωνισµό , έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για
µία ή περισσότερες οµάδες (Α, Β, Γ), για το σύνολο των ειδών ανά οµάδα.
Προσφορές για µέρος µόνο των ειδών της κάθε οµάδας , απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το ο ∆ήµος. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση θα
βαρύνει τους προϋπολογισµούς οικ. έτους 2020 και 2021, του ∆ήµου Σητείας για τους οποίους έχουν
εκδοθεί οι αντίστοιχες πολυετής αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Η πληρωµή του αναδόχου θα
πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωµής
εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων.
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολοµαίου
9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισµού, την 24η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020, ηµέρα Πέµπτη , και από ώρα 11.00 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) µέχρι τις 11.30 π.µ.
(ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά ή courier στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος
Σητείας, Οδός Π. Βαρθολοµαίου 9 Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισµού, το
αργότερο µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
και ενώσεις οικονοµικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συµµετοχή τους σε δηµόσιες
συµβάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β και 74 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα
κριτήρια επιλογής της παρ. 1α του άρθ. 75 του ίδιου νόµου.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 3 µήνες από την υπογραφή της. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των
ειδών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/16.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται
ελεύθερη ,άµεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
ΚΗΜ∆ΗΣ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗΜ∆ΗΣ)

Ημερομηνία : 8/9/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 6647

Ταχ. Δν/ση :

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :

28433 40518, 40505

Πληροφορίες :
Fax :
e-Mail :

Ξηραδάκη Ειρήνη, Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος
28430 29243
Xiradaki@sitia.gr , leandros@sitia.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/Y και Περιφερειακών
Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας

Συνοπτικός Διαγωνισμός
Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 13.999,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ,για την ανάδειξη
Αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας H/Y και Περιφερειακών Διοικητικών- Οικονομικών
υπηρεσιών του Δήμου Σητείας »
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών , συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού : Δέκα τριών χιλιάδων,
εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (13.999,99 €) με ΦΠΑ , με τους παρακάτω
όρους και στοιχεία:
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9

Πόλη

ΣΗΤΕΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

72300

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL432 (Νομός: Λασιθίου)

Τηλέφωνο

28433 40518, 40505

Φαξ

2843029243

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Xiradaki@sitia., leandros@sitia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ξηραδάκη Ειρήνη, Μαλλιαρουδάκης
Λέανδρος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.sitia.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ), αποτελεί μη κεντρική
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα Οργανισμών
ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α ΄βαθμού).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών δημόσιων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :www.sitia.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.grτου ΚΗΜΔΗΣ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ.
72300, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Υπ’ όψιν: Αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα με τα
στοιχεία της αρχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, με γραπτές
σφραγισμένες προσφορές , ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών. (ελάχιστη
προθεσμία 10 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ) (άρθρο 120
παρ. 2 και 121 παρ. 1γ του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθ. 43 του Ν.4605/19 ).
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση θα βαρύνει του προϋπολογισμούς οικ. έτους 2020 και 2021, του Δήμου ανά Κ.Α.
προϋπολογισμού, από πιστώσεις ΣΑΤΑ πε και τακτικών εσόδων όπως αναλυτικά περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα:
Αναλυτικά ανά Κ.Α. Προϋπολογισμού :

Κ.Α.
Προϋπολογισμού

Περιγραφή

2020

2021

ΑΑΥ-ΑΔΑ

10.474,79

1.525,20

731/25-8-20
Ω783Ω1Γ-00Φ

10-7134.002

Προμήθεια Η/Υ & Περιφερειακών

10-7135.005

Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης και διαχείρισης
χαρτονομισμάτων και μηχανημάτων barcode
scanner για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου

1.690,00

310,00

732/25-8-20
6ΟΔΤΩ1Γ-ΥΒ4

ΣΥΝΟΛΟ

12.164,79

1.835,20

13.999,99

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Η/Υ & Περιφερειακών για τις ανάγκες των Διοικητικών και
Οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η προμήθεια μηχανών καταμέτρησης και διαχείρισης
χαρτονομισμάτων και μηχανημάτων barcode scanner για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου
Οι αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας ( C.P.V.) είναι :
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου
32424000-1 Υποδομή δικτύου
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ
35121200-0 Ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στο τομέα πληροφορικής
Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά ή συνολικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης , ανάλογα με τις
ανάγκες του Δήμου , ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών
προδιαγραφών της με αρ. 61/11-08-2020 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την
προσφορά του αναδόχου.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Α/Α
ΟΜΑΔΑΣ

Α

Κωδικός ΚΑ

10.7134.002

Περιγραφή Ομάδας

Προμήθεια Η/Υ και
Περιφερειακών
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ηλεκτρονικών
υπολογιστών και

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24%

4.662,40€

20PROC007277119 2020-09-09
περιφερειακών
48821000-9
Εξυπηρετητές
δικτύου
32424000-1
Υποδομή δικτύου

Β

Γ

10.7134.002

10-7135.005

Προμήθεια Μονάδων
Εκτύπωσης

Προμήθεια Μηχανών
Καταμέτρησης και
Διαχείρισης
Χαρτονομισμάτων KAI
Μηχανημάτων
barcode scanner

30121100-4
Φωτοαντιγραφικά

7.337,59 €

30232110-8
Εκτυπωτές λέιζερ
35121200-0
Ανιχνευτές
πλαστών
χαρτονομισμάτων

2.000,00 €

30216110-0
Σαρωτές για χρήση
στο
τομέα
πληροφορικής
ΣΥΝΟΛΟ

13.999,99 €

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό , έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά
για μία ή περισσότερες ομάδες (Α, Β, Γ), για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.
Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών της κάθε ομάδας , απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.999,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ.
61/11-08-2020 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
−

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

−

Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016)-

−

Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και
άλλες διατάξεις"

−

Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις"
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−

Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

−

Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων

−

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

−

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

−

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

−

Του ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.5.17/Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 47ο (τροποποίηση διατάξεων του ν.
4412/16)

−

Του ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.16/Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 22ο (τροποποίηση διατάξεων του ν.
4412/16)

−

Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

−

Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

−

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

−

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

−

Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

−

Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

−

Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

−

Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

−

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 Απόφαση της
ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16).

−

Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39 <Αποκλεισμός από δημόσιες
συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας >

−

Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α΄) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»

−

Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

−

Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/19-7-18, πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι

−

Το 41ο άρθρο της ΠΝΠ ¨Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις ¨(ΦΕΚ Α΄84/13-4-20) και την με αριθμ. 24/2020
κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ : ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7

−

Την υπ’ αριθμ. 841/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Σητείας
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

−

Την υπ΄αριθμ 151/2020 Απόφαση του Δ.Σ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
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−
−
−
−

Την αριθμ. 61/11-08-2020 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.
Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου Σητείας με αρ.πρωτ. : 6017/25-08-20 και με ΑΔΑΜ:20REQ007216513
Τις πολυετής ΑΑΥ του Δήμου Σητείας με αρ. 731-732/25-8-20, με ΑΔΑΜ: 20REQ007218776
Την 148/04-09-2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Σητείας για α) Έγκριση εκτέλεσης της
προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό β) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των
όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια , με ΑΔΑ :ΨΝΑ5Ω1Γ-0Ν8

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,
Τ.Κ. 72 300, την 24η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα Πέμπτη, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών),
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

1.6 ∆ηµοσιότητα
α) Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με την παρ.3(περίπτωση β) του άρθρου 38 και με το άρθρο
120 παρ. 2 του Ν.4412/2016 ,και με το αρ.43 παρ.19 του Ν. 4605/19.
Η προκήρυξη του άρθρου 122 του Ν.4412/2016 δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 66 του Ν.4412/2016 και την παρ.3 (περίπτωση β) του άρθρου 38 του ιδίου νόμου, καθώς και στον
ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή περιφερειακή
εφημερίδα .
Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ
καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σητείας.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθούν μαζί με τα λοιπά έγγραφα της παρούσας στην
ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sitia.gr
β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν.
3548/07 , οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης , τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας ,
αρχικής και επαναληπτικής , θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία , με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα έξοδα
της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τους
αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της καταχωρηθείσης προμήθειας ανά ομάδα
κατακύρωσης. (Υπ. Εσωτ. Αποκ. &Ηλεκ. Δίακυβ.Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28.06.2010). Επιπλέον έχει ισχύ η
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αριθ. 204/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση του άρθρου 46
του Ν. 3801/2009 αφορά το σύνολο των προβλεπόμενων υποχρεωτικών δημοσιεύσεων διαγωνισμών ΟΤΑ
Α΄βαθμού και όχι μόνο στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν. 3548/2007.

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 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.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•
•
•
•
•

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV :ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα
παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη
διαδρομή : http://www.sitia.gr ,καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.
Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου : Π. Βαρθολομαίου 9Σητεία (αρμόδιοι υπάλληλοι : Ξηραδάκη Ειρήνη , τηλέφωνο : 2843340518, e-mail : xiradaki@sitia.ge και
Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος , τηλέφωνο : 2843340505 e-mail : leandros@sitia.gr ,κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την

Ο Δήμος Σητείας επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και
στέλνει μέσω e-mail ή fax, το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το
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αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Εγγυήσεις ΔΕΝ απαιτούνται για τον παρόντα Διαγωνισμό.
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως στην
περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, και σε περίπτωση κατακύρωσης της
σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.(παρ. 2 & 3 αρ. 19
Ν.4412/16).

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν 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
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,
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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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 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.
Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ.
2.2.3.3. Όταν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
Σελίδα 14

20PROC007277119 2020-09-09
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Εάν στην ως άνω περίπτωση (α) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8.Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
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τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
Το παρόν κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο μέρος ΙV Α του ΤΕΥΔ.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα ,να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους
με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, 79Α του Ν.4412/2016 και την υπ'αριθμ.23
Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών
φορέων επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους φορείς στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται.
Το σύνολο των ΤΕΥΔ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου "Δικαιολογητικά
συμμετοχής".
Το/α χωριστό/ά ΤΕΥΔ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 72Α του Ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο,
το χωριστό ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν
O Δήμος ελέγχει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 79,80,81,του ν. 4412/16 , τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 στο πρόσωπο του τρίτου. (Οδηγία 20 ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ:
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).
2.2.7

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4,
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες
Οδηγίες 15 και 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ .
Το ΤΕΥΔ διατίθεται στους οικονομικούς φορείς από το Δήμο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) σε επεξεργάσιμη μορφή
προκειμένου αυτοί να το συμπληρώσουν και να το υπογράψουν.
Επισημαίνεται ότι :
• Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
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Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται και το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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 νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
•
•
•

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ένα ΤΕΥΔ.
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα-μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ( Άρθρο 43 παρ.6 Ν.4605/19).

2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα
Α1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται:
•
•
•

κατά την υποβολή της προσφοράς,
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και
κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρ.43 του Ν. 4605/16.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφος 2.2.4).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Α2. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
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συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη
διαδικασίας σύναψης σύμβασης. (Πρβλ άρθρο 80 παρ. 13 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43
παρ. 7 του ν. 4605/2019 και το άρ. 56 παρ.4 του ν. 4609/19).
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 και του κριτηρίου επιλογής
της παρ. 2.2.4 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν επι ποινή αποκλεισμού, τα
παρακάτω δικαιολογητικά :

Β.1.Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά ιδίως:
•
•
•
•

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου.

β) για την παράγραφο 2.2.3.2
1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή
εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:
•

στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
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•
•
•

•
•

τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι
τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση
με την εταιρεία,
Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες
ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να ισχύει αποκλειστικά < Για
συμμετοχή σε διαγωνισμό >.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς
φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
•

Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας θα πρέπει να ισχύει < Για κάθε νόμιμη χρήση >.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.3, πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων , από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην ανωτέρω
παράγραφο 2.2.3.3, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
(περίπτωση γ' της παρ.2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.
46 του ν. 4605/2019).
δ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση α΄ Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα,
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/
Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.)
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2 ,και 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2 ,και 2.2.3.4. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (eCertis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας),
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.

Β.4.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους
δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

Β.5.Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε
η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.

Β.6. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει
να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος
της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.(παρ. 2 & 3 αρ. 19 Ν.4412/16).

Β.7.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Β.8.Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - προσωρινό ανάδοχο και
στην περίπτωση υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.

Γ) Ισχύς αποδεικτικών μέσων
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν τις παραγράφους: 2.2.3.1 , 2.2.3.3 και 2.2.3.4 ,εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα
οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
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γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
δ) Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
ε) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
στ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
τους.
(άρθρο 80 παρ.12 του ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.7 του ν.4605/2019).

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη για το
σύνολο των ειδών ανά ομάδα.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό , έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά
για μία ή περισσότερες ομάδες (Α, Β, Γ), για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.
Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών της κάθε ομάδας , απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής, (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016).

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.
2.4.2.1.Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα
11:30 πμ, είτε :
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε
(β) με ταχυδρομική αποστολή/courier προς την αναθέτουσα αρχή είτε
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72 300, Λασίθι.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής/courier, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το
αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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Προσφορά
του ………
για την : «Προμήθεια H/Y και Περιφερειακών
Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας »»
αναθέτουσα αρχή
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
(ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9, 72300 ΣΗΤΕΙΑ)
Αρ. Διακήρυξης:*(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου),
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3.1
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος , με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5.Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
2.4.2.6. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2.7.Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
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2.4.2.8. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α'94) είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (άρθρο 92 παρ . 8 ν. 4412/2016 όπως
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 ν. 4605/2019 και με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019).

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
2.4.3.1. α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης. (Παράρτημα ΙV).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
•
•

•
•

Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων καθώς και των όρων και
των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής μελέτης και ότι τις αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Σε ποια ή ποιες ομάδες ειδών επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά.
αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση, των
δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 & 80 του Ν. 4412/16.

2.4.3.2 H ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από το Δήμο Σητείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/11-08-2020 τεχνική μελέτη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.
Ο φάκελος < Τεχνικής Προσφοράς > θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:
1) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην
παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
α) Στη τιμή της προσφοράς του περιλαμβάνεται και το κόστος για τη μεταφορά των ειδών στα
σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
β) Η Εγγύηση καλής λειτουργίας βάση των περιγραφόμενων τεχνικών προδιαγραφών των ειδών
3) Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν τα τεχνικά φυλλάδια των ειδών
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων ,
σύμφωνα με την 61/11-08-2020 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.
Τα τεχνικά φυλλάδια πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά .
Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να κατατεθούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Ειδικά για την προμήθεια των Η/Υ απαιτείται να καταθέσουν μόνο τα τεχνικά φυλλάδια για: μητρική
κάρτα, CPU, κάρτα γραφικών, Μνήμη RAM, τροφοδοτικό, Δίσκος Μ.2.
Τα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από την
κατασκευάστρια εταιρεία :
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Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από
τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται
με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας.

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, το
οποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό , έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά
για μία ή περισσότερες ομάδες (Α, Β, Γ), για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.
Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών της κάθε ομάδας , απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:
α) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην
παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Η τιμή των ειδών της προμήθειας δίνεται σε ευρώ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας
διακήρυξης, δ) δε δίνεται ενιαία τιμή για τα ίδια είδη και ε) δίνεται προσφορά για μέρος μόνο της
ποσότητας των ειδών ανά ομάδα.
Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή ,
τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές . Η
κλήρωση γίνεται ενώπιων της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. (άρθρο 97 παρ. 4 ν. 4412/2016 όπως
προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3 ν. 4608/2019).

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3.∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης, ήτοι 11:00 της 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης
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από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο
21 του Ν.4412/2016 , εφόσον το επιθυμούν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια
Επιτροπή προκειμένου να αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την
αποδοχή ή την απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και τους λόγους
αποκλεισμού τους.
γ) Στη συνέχεια H Επιτροπή γνωστοποιεί στους υποψήφιους την ημερομηνία και ώρα που θα
πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των (υπο)φακέλων των «Οικονομικών προσφορών», για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το ανωτέρω στάδιο.
δ) Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια επιτροπή προβαίνει σε αποσφράγιση &
αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών . Μετά την αποσφράγιση, η επιτροπή μονογράφει κατά φύλλο
και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών
προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
διακήρυξης.
Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών
προσφορών στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές σε πίνακα και η επιτροπή κατατάσσει
τους προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας και ορίζει τον προσωρινό ανάδοχο.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. (παρ.4 ,άρθρο 117,Ν.4412/16)
ε) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων/σταδίου, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Κατά τα ανωτέρω στάδια της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να
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απευθύνει αίτημα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και να ζητήσει διευκρινήσεις επί των
δικαιολογητικών της προσφοράς τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/16, μέσα σε
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή
αποκλεισμού να παρέχουν εγγράφως, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τις ζητούμενες διευκρινήσεις .
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα ή υπολογιστικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές
και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της
σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.
Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη
υποβληθεί.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα , είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα
αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και
εγγράφων της προσφοράς.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, εφόσον το
επιθυμούν.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 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 κατακύρωσης που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 -2.2.6 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης , προσκομίζονται ,επί ποινή αποκλεισμού, από τον
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου ( άρθρο 2.4.2.2. ) και παραδίδεται στο πρωτόκολλο του Δήμου με συνοδευτικό έγγραφο
του προσφέροντος με την σήμανση « Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την επιτροπή του διαγωνισμού
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης,
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κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.(άρθρο 103 παρ.2 του ν.4412/2016 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ.12 του ν.4605/2019).
Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού ανάδοχου απορρίπτεται , και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας,
εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από την οικονομική επιτροπή του Δήμου.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.13 του ν.4605/2019, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Επίσης, η παρούσα απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ.3 του ά.38
του Ν.4412/2016 και η ανάρτησή της γίνεται κατά το χρόνο που ορίζει η Υ.Α. 57654/22.05.2017.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης , η
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 127 ,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α
του ν. 4412/2016 στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης . Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. (άρθρο 105 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 43 παρ.13δ του ν.4605/2019).
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρο 106 του Ν.4412/16.
Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο και μετά την
επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της , ο ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης με
τον Δήμο Σητείας.
Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και υπογράφεται
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την
προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους
συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης.
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας
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.
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Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το αρ. 376
παρ.11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παράβολου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.

4.2 Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας.

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. (Συνθήκη για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετέ με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000) ευρώ) 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 επιβάλλεται
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016*. (*Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία
κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης
εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση: 0,06% υπέρ της Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών , σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 350 ν. 4412/16, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)
ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. (ΚΥΑ 1191/14.3.17 (ΦΕΚ 969/22.3.17)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 6 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών -αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη συνολικά ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ,και κατόπιν εντολής, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
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6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Η παράδοση θα γίνεται μέσα στο χρόνο ,στον
τόπο και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο ( οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσειςαπόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες -δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται τμηματικά ή συνολικά και ακολουθεί η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής.
Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου , στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα.
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6.3 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής της προμήθειας , μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.3.4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε περίπτωση που
διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται να
προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση των ειδών.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφτηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4 Αναπροσαρµογή τιµής
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

6.5 Καταγγελία της σύµβασης
6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.6 Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Ως περιπτώσεις
ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή
του εργοστασίου του προμηθευτή.
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
3. Πλημμύρα
4. Σεισμός
5. Πόλεμος
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.
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Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα γνωστοποιήσει εγγράφως
προς το Δήμο και να επικαλεστεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προσκομίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να
επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

6.7 ∆ιαφορές διακήρυξης-Νόµων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16 . Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν. 3852/2010 και ο
Ν. 3463/2006 .Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις.

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας

Μακρυνάκης Νικόλαος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Προμήθειας H/Y και
Περιφερειακών ΔιοικητικώνΟικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
Σητείας »

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

6647/08-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οµαδες

Τίτλος Οµάδας

Επιµέρους

ΦΠΑ (€) 24%

∆απάνη µε

Προϋπολογ. (€)

ΦΠΑ (€)

Οµαδα Α

Η/Υ και Περιφερειακών

3.760,00 €

902,40€

4.662,40€

Οµαδα Β

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

5.917,41 €

1.420,18 €

7.337,59 €

1.612,90 €

387,10 €

2.000,00€

Οµαδα Γ

Μηχανές Καταµέτρησης και
∆ιαχείρισης Χαρτονοµισµάτων KAI
Μηχανήµατα barcode scanner

11.290,31

ΣΥΝΟΛΟ

2.709,68

13.999,99

ΑΝ ΑΛ Υ ΤΙ ΚΟ Σ ΕΝ ∆Ε ΙΚ ΤΙΚΟ Σ Π ΡΟ ΫΠΟ ΛΟ ΓΙΣΜΟ Σ ΑΝ Α Ο Μ Α∆ Α
ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια Η/Υ & Περιφερειακών ) , Κ.Α. 10/7134.002

Α/Α

Είδος

Μον.
Μετρ

Ποσότητα

Τιµή Μονάδας
σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ

∆ΑΠΑΝΗ σε
ευρώ χωρίς
ΦΠΑ 24%

1

Μονάδα διασφάλισης
συνεχούς παροχής ηλεκτρικής
ισχύος (UPS) cpv:
30237300-2

Τεµ.

3

50,00

150,00

2

Oθόνες >=21,5’’
cpv:30237300-2

Τεµ.

8

85,00

680,00

3

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
cpv: 30237300-2

Τεµ.

1

940,00

940,00
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4

∆ιακλαδωτής δικτύου (gigabit
switch) Cpv: 32424000-1

Τεµ.

2

195,00

390,00

5

∆ικτυακός NAS Storage
Server cpv: 48821000-9

Τεµ.

1

1.600,00

1.600,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

3.760,00

ΦΠΑ 24%

902,40

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑ∆Α Α

4.662,40

ΟΜΑΔΑ Β (Προμήθεια ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ), ΚΑ 10-7134.002

Είδος

Μον.
Μετρ

Ποσότητα

Τιµή Μονάδας
σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ

∆ΑΠΑΝΗ σε
ευρώ χωρίς
ΦΠΑ 24%

Τεµ.

3

280,00

840,00

1

Πολυµηχάνηµα ΕκτυπωτήςΣαρωτής-ΦΑΞ Ασπρόµαυρος
Laser A4 cpv:30232110-8

2

Φωτοτυπικό Μηχάνηµα
cpv:30121100-4

Τεµ.

3

1.692,47

5.077,41

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

5.917,41

ΦΠΑ 24%

1.420,18

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑ∆Α Β

7.337,59

Α/Α

ΟΜΑΔΑ Γ (Προμήθεια Μηχανών Καταμέτρησης και Διαχείρισης Χαρτονομισμάτων KAI Μηχανήματα
barcode scanner ), ΚΑ 10-7135.005

Α/Α

Είδος

Μον.
Μετρ

Ποσότητα

Τιµή Μονάδας
σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ

∆ΑΠΑΝΗ σε
ευρώ χωρίς
ΦΠΑ 24%

1

Μηχάνηµα καταµέτρησης και
διαχείρισης χαρτονισµάτων
cpv: 35121200-0

ΤΕΜ

2

681,45

1.362,90

2

Barcode scanner cpv:
30216110-0

ΤΕΜ

5

50,00

250,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1.612,90

ΦΠΑ 24%

387,10

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑ∆Α Γ

2.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Προμήθειας H/Y και
Περιφερειακών ΔιοικητικώνΟικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
Σητείας »

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

6647/08-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών ΚΑ 10-7134.002
Για τις ανάγκες εργασίας των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω Η/Υ και περιφερειακών .

του Δήμου Σητείας είναι

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ΟΜΑΔΑ Α ανέρχεται στο ποσό των 4.662,40 € με ΦΠΑ 24 % και
θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ Π.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Μονάδα διασφάλισης συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS)
α/α

Προδιαγραφές

Α

Συστήματα ασφαλείας

Υποχρεωτική
απαίτηση

UPS
Α1

UPS για τους Η/Υ

Αναφέρετε
μοντέλο

Α2

Iσχύς >= 600 VA / 480W

Α3

Διάρκεια τουλάχιστον 10 λεπτά
(μαζί με την Οθόνη) σε
περίπτωση
διακοπής
ηλεκτροδότησης

ΝΑΙ

Α4

προστασία: overload, discharge,
and overcharge protection

ΝΑΙ

Α5

Το UPS θα είναι τύπου line
interactive ώστε να εξασφαλίζει
την ομαλή λειτουργία του
συστήματος και σε βυθίσεις.

ΝΑΙ

Τουλάχιστον
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α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Α6

Παροχή
προστασίας
από
διακυμάνσεις
της
τάσης,
υπερτάσεις, κεραυνοπτώσεις.

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας

Α.Π1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

ΝΑΙ

1 έτος

UPS και μπαταρίας

2) Οθόνη TFT >21,5’’
α/α

Προδιαγραφές

Α

Οθόνη >21,5΄΄

Α.1

Οθόνη (Monitor) τύπου LCD-TFT
ή LED
Να αναφερθεί κατασκευαστής
και μοντέλο.
Διαγώνιος (τυπική) > 21,5’’

Α.2

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

NAI

Αναλογία: 16:9
Γωνίες θέασης: Οριζόντια: >=160,
Κατακόρυφα: >=160 μοίρες.
Α.3

Να
υποστηρίζει
1920x1080 1080p

ανάλυση

Α.4

Τύπος πάνελ

PLS ή IPS ή ΤΝ

Α.5

Είσοδοι σήματος:

D-sub και DVI ή
HDMI ή Display
port

Α.6

Να υποστηρίζει On Screen
Display για τις ρυθμίσεις της

Α.7

Χρόνος απόκρισης

Φωτεινότητα
Α.Π

Στοιχεία ποιότητας οθόνης

Α.Π.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

NAI

ΝΑΙ

<= 5ms

<= 250 cd/m2

>=1 χρόνια

Σελίδα 41
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3) Ηλεκτρονικός υπολογιστής χρήστη. (σε κάθε πεδίο να αναφέρεται κατασκευαστή και μοντέλο)
α/α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υποχρεωτική
απαίτηση

ΑΙ

Υπολογιστής Χρήστη

Α.1

Case (Κουτί στέγασης) Middle ή full Tower με
ελάχιστες
διαστάσεις
43cmX18cmX41cm(40βάθος,
18πλάτος,
41ύψος)

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

ΝΑΙ

Να έχει εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό
Υποστηριζόμενες Μητρικές: ATX, m-ATX
Θύρες Επικοινωνίας στη μπροστινή όψη: >=2 x
USB, 1 x Audio out, 1 x Mic in
A.1a

Τροφοδοτικό (Power Supply)

ΝΑΙ

Να έχει τροφοδοτικό ισχύος κατ΄ ελάχιστο 650W
ATX Power Supply
12cm Fan
On-Off Switch
Καλώδια συνδέσεων τουλάχιστον: 4 x SATA, 1χ
20 + 4 pin, 2 x Molex, 1 PCI-Express
Α.2

Μητρική Κάρτα (Motherboard) Τύπου ATX ,mATX
-Να υποστηρίζει
LGA1200
και
αντίστοιχους για αυτό επεξεργαστές.
-Να υποστηρίζει PCI
interface(16mode)

express

τους

3.0x16

-Να υποστηρίζει Memory DDR4RAM κατ΄
ελάχιστο στα 2666 MHz με δυνατότητα
επέκτασης εως 64GB
-Να διαθέτει τουλάχιστον 4 DIMM slots
-Να υποστηρίζει διατάξεις δίσκων Raid 0,1,5,10
-Να διαθέτει Chipset intel B460 ή Β460m ή Z490
ή Z490m
-Να έχει τουλάχιστον έξι USB
θύρες με
υποστήριξη USB3.2 σε τουλάχιστον 4 από
αυτές
-Να έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 4

Σελίδα 42
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α/α

Υποχρεωτική
απαίτηση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

SATA Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ 6Gb/s συσκευών
-Να έχει 2 θύρες Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 &
SATA3)
Με υποστήριξη Intel Optane Memory σε
τουλάχιστον μία από αυτές.
Α.3

Επεξεργαστής (CPU) socket LGA1200 με
συχνότητα λειτουργίας >= 2,9 Ghz και μέγιστη
συχνοτητα λειτουργίας 4,8Ghz

Τουλάχιστον

Ενδεικτική
τεχνολογία intel
core i7-10700 ή
ανώτερο

ΝΑΙ

Ενσωματωμένες
δυνατότητες στη
μητρική κάρτα

Τεχνολογία Κατασκευής: 14nm
Cores(πυρήνες): >=8
Threads: >=16
Cache memory: >=16MB
Συσκευή ψύξης. ΝΑΙ
UHd graphics 630
Α.4

Το σύστημα να διαθέτει κάρτα ήχου High
Definition Audio on board
Κάρτα Δικτύου (LAN Card) PCI
10/100/1000 BaseTX on board

Ethernet

Να υποστηρίζει Auto-sense 10 / 100 / 1000Mbps
Να έχει κατ΄ ελάχιστο RJ45/UTP Connection
Να υποστηρίζει ‘Wake On Lan’
Led ενδείξεις για Link , Activity.
Α.5

Μνήμη (RAM) Κατ΄ ελάχιστο 16 GΒ ταχύτητας
DDR4RAM
συχνότητας
λειτουργίας τουλάχιστον 2666Mhz
σε dual channel kit

>=16 GB

Α.6

Σκληρος Δίσκος SSD (Solid State Drives) NVME
M.2(2280) Interface, Gen 3.0 x 4

>=480 GΒ

Κατ΄ ελάχιστο 480GB χωρητικότητα
Ταχύτητα εγγραφής max: >= 2000MB/sec
Ταχύτητα ανάγνωση max ς: >=2000MB/sec

Σελίδα 43

Ενδεικτικό προϊόν
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α/α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.7

Κάρτα γραφικών με Chipset GeForce GTX1650 ή
ανώτερο

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

PCI-E, dual FAN, >=4GB GDDR5 ram
Να προσαρμόζεται
προσφερθεί.
Α.8

στο

κουτί

που

θα

Πληκτρολόγιο (Keyboard) , κατ΄ ελάχιστο
102/104
πλήκτρων,
‘τύπου’
(διάταξης
πλήκτρων) ‘QWERTY..’, με μόνιμη αποτύπωση
Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε
πλήκτρο

Ποντίκι
(Mouse):
Τεχνολογίας
οπτικής
αναγνώρισης θέσης (ενδεικτική τεχνολογία:
Microsoft Intellieye ή αντίστοιχο)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Δύο εξωτερικά ηχεία 5W RMS
Α.9

Οδηγός DVD recorder dual layer (DVD-Drive)

ΝΑΙ

Να έχει Interface SATA

Α.10

Λειτουργικό σύστημα Windows 10 pro 64bit,
ESD, με δυνατότητα λήψης μέσω διαδικτύου
και μία άδεια χρήσης

ΝΑΙ

Α.11

Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει
εγχειρίδια (αντίγραφα) για τουλάχιστον τις
συσκευές (Motherboard, SSD, CPU,RAM,VGA)

ΝΑΙ

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας Η/Υ

Α.Π.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας.

1 χρόνο

Η εγγύηση θα καλύπτει το Hardware αλλά και
την επανεγκατάσταση του λειτουργικού
συστήματος σε περίπτωση που αυτή
καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή
καταστροφής του Hardware.
A.Π.2

Πλήρη συναρμολόγηση όλων των υλικών
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ΝΑΙ

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή
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4) Διακλαδωτής δικτύου (gigabit switch) 8port POE RTS 24V
α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Α

Συστήματα ασφαλείας

Α1

Διακλαδωτής
switch)

Α2

8 Gigabit PoE Ports

ΝΑΙ

Α3

24V Passive PoE

ΝΑΙ

δικτύου

(gigabit

Απάντηση
προμηθευτή

Αναφέρετε
μοντέλο

Παραπομπή

Ενδεικτικό προϊόν Ubiquiti
UniFi Switch US-8-150W,
8xGigabit, 2xSFP, POE+
IEEE 802.3at/af and 24V
Passive PoE, 150W

PoE 802.3af/at (30W)
Α4

150 W Power

ΝΑΙ

Α5

managed

ΝΑΙ

Á.6

Μνήμη 256MB DDR3

ΝΑΙ

Α7

(2) 1G SFP Fiber Ports

ΝΑΙ

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας

Α.Π1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

1 έτος

5) Δικτυακός NAS Storage Server
α/α

Προδιαγραφές

Α

Συστήματα ασφαλείας

Α1

Δικτυακός NAS Storage Server

Α2

CPU: quad core >= 1.5Ghz

Υποχρεωτική
απαίτηση

Αναφέρετε
μοντέλο
ΝΑΙ

Μεγεθος μνήμης >= 4GB
Α3

Μέγιστη χωρητικότητα δίσκων
40TB.

ΝΑΙ

Πχ (4 χ 10ΤΒ)

Σελίδα 45
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προμηθευτή

Παραπομπή

Ενδεικτικό προϊόν:
SYNOLOGY DS918+ NAS ή
DS920+
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α/α

Προδιαγραφές

Α4

Αριθμός Δίσκων 3.5’’ SATA HDD
>= 4

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

Αριθμός Δίσκων 2.5’’ SATA HDD ή
SSD >= 2
Α5

Θύρα Μ.2 για δίσκο NVMe 2280
SSD

ΝΑΙ

Á.6

Υποστήριξη RAID: Hybrid RAID,
Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/1+0

ΝΑΙ

Α.7

Να συμπεριλαμβάνει 4 δίσκους
HDD 3.5’’ NAS ready τουλάχιστον 4ΤΒ ό κάθε ένας
από αυτούς με χαρακτηριστικά:

ΝΑΙ - να
αναφερθεί
μοντέλο

Ενδεικτικό προϊόν:
Seagate Ironwolf Pro NAS
HDD 4TB

ΝΑΙ - να
αναφερθεί
μοντέλο

Ενδεικτικό προϊόν:

Cache >=256MB
Ταχύτητα περιστροφής 7200rpm
Ταχύτητα
>170ΜΒ/sec
Α.8

Α.9

μεταφοράς

Να συμπεριλαμβάνει 2 δίσκους
SSD 2.5’’, sataIII χωρητικότητας
τουλάχιστον 960GB έκαστος με
Ταχύτητα
MB/sec.

ανάγνωσης:

>=500

Ταχύτητα
MB/sec.

εγγραφής:

>=500

Να συμπεριλαμβάνει 2 δίσκους
NVMe M.2 2280 PCIe Gen 3.0x4,
χωρητικότητας
τουλάχιστον
480GB έκαστος με

ΝΑΙ - να
αναφερθεί
μοντέλο

Sequential Read/Write speed: >=
2,000/2,000MB/s
Α.10

2 X θύρες Ethernet

ΝΑΙ

Α.11

Υποστήριξη
Μηχανής
κρυπτογράφησης (AES-NI)

ΝΑΙ

Α.12

2x System Fans >= 90x90mm

ΝΑΙ

Α.13

Υποστήριξη πρωτοκόλλων: SMB,
AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV,
iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN
(PPTP, OpenVPN, L2TP

ΝΑΙ
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SSD PATRIOT
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Ενδεικτικό προϊόν
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α/α

Προδιαγραφές

Α.14

Σύστημα αρχείων: File System
Internal: BTRFS, EXT4, External:
BTRFS/ EXT3/ EXT4/ FAT/ exFAT/
NTFS/ HFS+

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας

Α.Π1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

1.

Υποχρεωτική
απαίτηση

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

ΝΑΙ

1 έτος

Στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και τεχνική υποστήριξη για όλα τα
παραπάνω υλικά για τουλάχιστον ένα (1) έτος και άμεση αντικατάσταση υλικών τα
οποία βρίσκονται μέσα στο χρόνο εγγύηση που δίνεται.
Αναλυτικός πίνακας παραδοτέων στον ΟΤΑ
Είδος

Ποσότητα
3
8
1
2
1
15

UPS
Oθόνες
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Διακλαδωτής δικτύου (gigabit switch)
Δικτυακός NAS Storage Server
Σύνολο Τεμαχίων

ΟΜΑΔΑ Β
Προμήθεια ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑ 10-7134.002
Για τις ανάγκες εργασίας των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω μονάδων εκτύπωσης .

του Δήμου Σητείας είναι

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ΟΜΑΔΑ B ανέρχεται στο ποσό των 7.337,59 € με ΦΠΑ 24 % και
θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ Π.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.) Πολυμηχάνημα Εκτυπωτής-Σαρωτής-ΦΑΞ Ασπρόμαυρος Laser A4
α/α

Προδιαγραφές

Α

Εκτυπωτής

Α.1

Να αναφερθεί κατασκευαστής
και τύπος εκτυπωτή

Α.2

Ανάλυση 1200 x 1200 dpi

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

Ενδεικτικό προϊόν
OKI MB472dnw

τουλάχιστον
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α/α

Προδιαγραφές

Α.3

Ταχύτητα Εκτύπωσης:

Υποχρεωτική
απαίτηση
NAI

->=35 σελίδες A4 / λεπτό
->= 16 σελίδες Α4/ λεπτό διπλής
όψης
Α.4

Σύνδεση high speed USB 2.0 και
Ethernet 10/100 και Wireless LAN
(IEEE802.11a/b/g/n)

ΝΑΙ

Α.5

Χαρτοδέκτης οριζόντιου τύπου
με χωρητικότητα >= 250 σελίδες.
Δυνατότητα προσθήκης εξτρα
συρταριών

ΝΑΙ

Α.6

ΝΑΙ

Μνήμη RAM >=512ΜΒ

Α.7

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας
σελίδας: 4000 – 5000 Σελίδες

Α.8

Μέγιστος
εργασιών

A.9

Τύπος
Σαρωτή:
Αυτόματος/Επίπεδος

A.10

Ανάλυση Σαρωτή: >= 600x600

ΝΑΙ

A.11

Ταχύτητα Σάρωσης

ΝΑΙ

μηνιαίος

κύκλος

Α4

-

ΝΑΙ

>=60.000
σελίδες
ΝΑΙ

Α4/ltr: έως 30 IMP μαύρο , 10
IMP color
A.12

Αυτόματος τροφοδότης σάρωσης
χωρητικότητας τουλάχιστον 50
σελίδων.

ΝΑΙ

A.13

Δυνατότητα εκτύπωσης διπλής
όψης

NAI

A.14

Δυνατότητα
όψης

NAI

A.15

Ανάλυση ΦΑΞ έως 300Χ300

A.16

Μνήμη φαξ: 200 σελίδες

A.17

Ταχύτητα απόστολής 33600bps

ΝΑΙ

A.18

Πίνακας ελέγχου: Οθόνη LCD

NAI

σάρωσης

διπλής

ΝΑΙ

Τουλάχιστον
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προμηθευτή

Παραπομπή
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α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Α.19

Αυτονομία δοχείου γραφίτη
τουλάχιστον 2500 σελίδων

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή

Α.Π.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

ΝΑΙ

1 έτος
τουλάχιστον

2.) Φωτοτυπικό Μηχάνημα
α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Κατασκευαστής - Μοντέλο

Υποχρεωτική

1

Ασπρόμαυρο ψηφιακό
μηχάνημα τύπου laser.

φωτοαντιγραφικό ΝΑΙ

2

2 κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού Α3/Α4.

ΝΑΙ

3

Σαρωτής-εκτυπωτής δικτύου-controller

ΝΑΙ

4

Μνήμη >=2gb

ΝΑΙ

5

Δίσκος >= 200GB

ΝΑΙ

6

Ταχύτητα >=22 αντιγράφων το λεπτό Α4

ΝΑΙ

Ταχύτητα >=14 αντιγράφων το λεπτό Α3
7

Αυτόματος τροφοδότης (ADF) πρωτοτύπων ΝΑΙ
με αναστροφή

8

Αυτόματη διπλή όψη, αντιγράφων

ΝΑΙ

9

ΖΟΟΜ από 25%-400%

ΝΑΙ

10

Μέγεθος Εκτύπωσης Α5-Α3

ΝΑΙ

11

Standard σύνδεση με USB (κατά προτίμηση ΝΑΙ
3.0 και πάνω) και Ethernet (10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T

12

Copy resolution τουλάχιστον 600x600 dpi

ΝΑΙ

Print resolution τουλάχιστον 1200x600 dpi pcl
13

Παραγωγικότητα
τουλάχιστον
αντίγραφα μηνιαίως.

18000 τουλάχιστον

14

Βάση στήριξης Φωτοτυπικού

ΝΑΙ

15

1 χρόνο εγγύηση

τουλάχιστον

16

Τοποθέτηση και παραμετροποίηση στο χώρο NAI
που θα υποδειχθεί .
Σελίδα 49

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή
Ενδεικτικό προϊόν:
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1.

Στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και τεχνική υποστήριξη για όλα τα
παραπάνω υλικά για τουλάχιστον ένα (1) έτος και άμεση αντικατάσταση υλικών τα
οποία βρίσκονται μέσα στο χρόνο εγγύηση που δίνεται.
Αναλυτικός πίνακας παραδοτέων στον ΟΤΑ
Είδος
Πολυμηχάνημα
lazer
ΕκτυπωτήςΣαρωτής-ΦΑΞ A4
Φωτοτυπικό Μηχάνημα
Σύνολο Τεμαχίων

Ποσότητα
3
3
6

ΟΜΑΔΑ Γ
Μηχανές Καταμέτρησης και Διαχείρισης Χαρτονομισμάτων KAI Μηχανήματα barcode scanner
ΚΑ 10-7135.005
Για τις ανάγκες εργασίας των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας είναι απαραίτητη η προμήθεια
μηχανών Καταμέτρησης και Διαχείρισης Χαρτονομισμάτων KAI Μηχανήματα barcode scanner.
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ΟΜΑΔΑ Γ ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € με ΦΠΑ 24 % και
θα αντιμετωπιστεί από ίδιους πόρους ΟΤΑ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.) ΜΕΤΡΗΤΗΣ και ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Α
Α.1

Α.2

Α.3

Αυτόματη Ηλεκτρονική Μηχανή
Καταμέτρησης,
Ελέγχου,
Διαλογής και Διαχείρισης
Χαρτονομισμάτων
Κατασκευαστής-μοντέλο
Καταμέτρηση
και
έλεγχο
υπόπτων
πλαστότητας
χαρτονομισμάτων

ΝΑΙ

Υπολογισμός αξίας συνόλου
καταμετρημένων
χαρτονομισμάτων ευρώ

NAI

Αναγνωρίζει την αξία
καταμετρούμενων
χαρτονομισμάτων μέσω
200dpi CIS Sensor με
IR
RBG πηγές φωτός

NAI

των
του
και
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α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Α.4

Καταμέτρηση
mixed
mοde
(περισσότερες της μιας αξίας)

ΝΑΙ

Α.5

Διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου
γνησιότητας
IR/MT/UV/MG/DUAL CIS

ΝΑΙ

Α.6

Με
τον
εντοπισμό
χαρτονομίσματος
υπόπτου
πλαστότητας
ενεργοποιείται
οπτικό και ηχητικό μήνυμα

ΝΑΙ

Α.7

Oι
έλεγχοι
γνησιότητας
ενεργοποιούνται
και
απενεργοποιούνται με έναν
διακόπτη On/Off

ΝΑΙ

Α.8

Ταχύτητα καταμέτρησης:

ΝΑΙ


800/1000
χαρτονομίσματα
το
λεπτό
καταμέτρηση αξίας

Έως
1200
χαρτονομίσματα το λεπτό (απλή
καταμέτρηση με ή χωρίς
ελέγχους εντοπισμού υπόπτων
πλαστότητας
Α.9

Καταμετρούμενο
πλήθος
οριζόμενο από 1 έως 999 τεμάχια

ΝΑΙ

Α.10

Χωρητικότητα
υποδοχέα
εισόδου: 500 χαρτονομίσματα

ΝΑΙ

Α.11

Χωρητικότητα υποδοχέα εξόδου:
200 χαρτονομίσματα

ΝΑΙ

Α.12

Λειτουργία «πρόσθεσης» των
καταμετρούμενων δεσμίδων ή
συναλλαγών

ΝΑΙ

Α.13

Μεγάλη οθόνη επαφής TFT/LCD
διαστάσεων 3,5’’

ΝΑΙ

Α.14

Θύρες επικοινωνίας: Serial για
εκτυπωτή, RJ45 για ethernet, και
USB για ενημερώσεις λογισμικού

ΝΑΙ

Α.15

Η οποιαδήποτε αναβάθμιση που
θα απαιτηθεί θα πρέπει να
γίνεται στο χώρο εγκατάστασης
της
συσκευής(έδρα
της
αναθέτουσας αρχής)

ΝΑΙ
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α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Α.16

Λειτουργία αθόρυβη στον χρόνο
αναμονής
και
εντός
των
επιτρεπτών ορίων θορύβου για
συνθήκες γραφείου κατά τη
διάρκεια της καταμέτρησης

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας οθόνης

Α.Π.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

ΝΑΙ

>=1 χρόνια

2) BARCODE SCANNER
α/α

Προδιαγραφές

Α.1

Barcode Scanner
Να αναφερθεί κατασκευαστής
και μοντέλο.
Ενσύρματη σύνδεση μέσω θύρας
USB

Α.2

Υποχρεωτική
απαίτηση

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

ΝΑΙ

NAI

Α.3

Μέγιστη απόσταση ανάγνωσης

>=20cm

Α.4

Τύπος σάρωσης

Laser 1D

Α.5

Αντοχής πτώσης

>= 1μ

Α.6

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

ΝΑΙ

Υποστήριξη ΕΑΝ13 barcode
Α.7

Θερμοκρασία λειτουργίας

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας οθόνης

Α.Π.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

0 εως 50
βαθμοί
Κελσίου

>=1 χρόνια

1. Στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και τεχνική υποστήριξη για όλα τα παραπάνω υλικά
για τουλάχιστον ένα (1) έτος και άμεση αντικατάσταση υλικών τα οποία βρίσκονται μέσα στο χρόνο
εγγύηση που δίνεται.
Αναλυτικός πίνακας παραδοτέων στον ΟΤΑ
Είδος
Μηχάνημα καταμέτρησης και διαχείρισης
χαρτονισμάτων
Barcode scanner
Σύνολο Τεμαχίων
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Ποσότητα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Προμήθειας H/Y και
Περιφερειακών ΔιοικητικώνΟικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
Σητείας »

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

6647/08-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,αριθμός ……,
ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,fax ………………

ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια Η/Υ & Περιφερειακών ) , Κ.Α. 10/7134.002

Α/Α

Είδος

Μον.
Μετρ

Ποσότητα

1

Μονάδα διασφάλισης
συνεχούς παροχής ηλεκτρικής
ισχύος (UPS) cpv:
30237300-2

Τεµ.

3

2

Oθόνες >=21,5’’
cpv:30237300-2

Τεµ.

8

3

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
cpv: 30237300-2

Τεµ.

1

4

∆ιακλαδωτής δικτύου (gigabit
switch) Cpv: 32424000-1

Τεµ.

2

5

∆ικτυακός NAS Storage
Server cpv: 48821000-9

Τεµ.

1

Τιµή Μονάδας
σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α
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∆ΑΠΑΝΗ σε
ευρώ χωρίς
ΦΠΑ 24%
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ΟΜΑΔΑ Β (Προμήθεια ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ), ΚΑ 10-7134.002

Είδος

Μον.
Μετρ

Ποσότητα

Τεµ.

3

1

Πολυµηχάνηµα ΕκτυπωτήςΣαρωτής-ΦΑΞ Ασπρόµαυρος
Laser A4 cpv:30232110-8

2

Φωτοτυπικό Μηχάνηµα
cpv:30121100-4

Τεµ.

3

Α/Α

Τιµή Μονάδας
σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ

∆ΑΠΑΝΗ σε
ευρώ χωρίς
ΦΠΑ 24%

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α Β

ΟΜΑΔΑ Γ (Προμήθεια Μηχανών Καταμέτρησης και Διαχείρισης Χαρτονομισμάτων KAI Μηχανήματα
barcode scanner ), ΚΑ 10-7135.005

Α/Α

Είδος

Μον.
Μετρ

Ποσότητα

1

Μηχάνηµα καταµέτρησης και
διαχείρισης χαρτονισµάτων
cpv: 35121200-0

ΤΕΜ

2

2

Barcode scanner cpv:
30216110-0

ΤΕΜ

5

Τιµή Μονάδας
σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ

∆ΑΠΑΝΗ σε
ευρώ χωρίς
ΦΠΑ 24%

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α Γ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Προμήθειας H/Y και
Περιφερειακών ΔιοικητικώνΟικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
Σητείας »

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

6647/08-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,αριθμός ……,

ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,fax ………………

1) Μονάδα διασφάλισης συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS)
α/α

Προδιαγραφές

Α

Συστήµατα ασφαλείας

Υποχρεωτική
απαίτηση

UPS
Α1

UPS για τους Η/Υ

Αναφέρετε
µοντέλο

Α2

Iσχύς >= 600 VA / 480W

Α3

∆ιάρκεια τουλάχιστον 10 λεπτά (µαζί
µε την Οθόνη) σε περίπτωση
διακοπής ηλεκτροδότησης

ΝΑΙ

Α4

προστασία: overload, discharge, and
overcharge protection

ΝΑΙ

Α5

Το UPS θα είναι τύπου line
interactive ώστε να εξασφαλίζει την
οµαλή λειτουργία του συστήµατος
και σε βυθίσεις.

ΝΑΙ

Α6

Παροχή
προστασίας
από
διακυµάνσεις της τάσης, υπερτάσεις,
κεραυνοπτώσεις.

ΝΑΙ

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας

Α.Π1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τουλάχιστον

1 έτος

UPS και µπαταρίας
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2) Οθόνη TFT >21,5’’
α/α

Προδιαγραφές

Α

Οθόνη >21,5΄΄

Α.1

Οθόνη (Monitor) τύπου LCD-TFT ή
LED
Να αναφερθεί κατασκευαστής και
µοντέλο.
∆ιαγώνιος (τυπική) > 21,5’’

Α.2

Υποχρεωτική
απαίτηση

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

ΝΑΙ

NAI

Αναλογία: 16:9
Γωνίες θέασης: Οριζόντια: >=160,
Κατακόρυφα: >=160 µοίρες.
Α.3

Να υποστηρίζει ανάλυση 1920x1080
1080p

Α.4

Τύπος πάνελ

PLS ή IPS ή ΤΝ

Α.5

Είσοδοι σήµατος:

D-sub και DVI ή
HDMI ή Display
port

Α.6

Να υποστηρίζει On Screen Display
για τις ρυθµίσεις της

Α.7

Χρόνος απόκρισης

NAI

ΝΑΙ

<= 5ms
<= 250 cd/m2

Φωτεινότητα
Α.Π

Στοιχεία ποιότητας οθόνης

Α.Π.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

>=1 χρόνια

3) Ηλεκτρονικός υπολογιστής χρήστη. (σε κάθε πεδίο να αναφέρεται κατασκευαστή και μοντέλο)
α/α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΙ

Υπολογιστής Χρήστη

Α.1

Case (Κουτί στέγασης) Middle ή full
Tower µε ελάχιστες διαστάσεις
43cmX18cmX41cm(40βάθος,
18πλάτος, 41ύψος)
Να έχει εύκολη
εσωτερικό

Υποχρεωτική
απαίτηση

πρόσβαση

ΝΑΙ

στο

Υποστηριζόµενες Μητρικές: ATX, mATX
Θύρες Επικοινωνίας στη µπροστινή
όψη: >=2 x USB, 1 x Audio out, 1 x
Mic in
A.1a

Τροφοδοτικό (Power Supply)

ΝΑΙ

Να έχει τροφοδοτικό ισχύος κατ΄
ελάχιστο 650W
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α/α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υποχρεωτική
απαίτηση

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

ATX Power Supply
12cm Fan
On-Off Switch
Καλώδια συνδέσεων τουλάχιστον: 4 x
SATA, 1χ 20 + 4 pin, 2 x Molex, 1
PCI-Express
Α.2

Μητρική Κάρτα (Motherboard) Τύπου
ATX ,m-ATX

NAI

Ενδεικτικό προϊόν:
MSI mag B460M
Mortar ή

-Να υποστηρίζει LGA1200 και τους
αντίστοιχους για αυτό επεξεργαστές.

Asus Prime B460 plus ή
pro ή asus gaming
B460-plus ή pro

-Να υποστηρίζει PCI express 3.0x16
interface(16mode)
-Να υποστηρίζει Memory DDR4RAM
κατ΄ ελάχιστο στα 2666 MHz µε
δυνατότητα επέκτασης εως 64GB
-Να διαθέτει τουλάχιστον 4 DIMM
slots
-Να υποστηρίζει διατάξεις δίσκων Raid
0,1,5,10
-Να διαθέτει Chipset intel B460 ή
Β460m ή Z490 ή Z490m
-Να έχει τουλάχιστον έξι USB θύρες
µε υποστήριξη USB3.2
σε
τουλάχιστον 4 από αυτές
-Να έχει δυνατότητα σύνδεσης
τουλάχιστον 4 SATA Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ
6Gb/s συσκευών
-Να έχει 2 θύρες Ultra M.2 (PCIe
Gen3 x4 & SATA3)
Με υποστήριξη Intel Optane Memory
σε τουλάχιστον µία από αυτές.
Α.3

Επεξεργαστής (CPU) socket LGA1200
µε συχνότητα λειτουργίας >= 2,9
Ghz
και
µέγιστη
συχνοτητα
λειτουργίας 4,8Ghz

Τουλάχιστον

Τεχνολογία Κατασκευής: 14nm
Cores(πυρήνες): >=8
Threads: >=16
Cache memory: >=16MB
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Ενδεικτική τεχνολογία
intel core i7-10700 ή
ανώτερο
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α/α

Υποχρεωτική
απαίτηση

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

Συσκευή ψύξης. ΝΑΙ,
UHd graphics 630
Α.4

Το σύστηµα να διαθέτει κάρτα ήχου
High Definition Audio on board

ΝΑΙ

Ενσωµατωµένες
δυνατότητες στη
µητρική κάρτα

Κάρτα ∆ικτύου (LAN Card) PCI
Ethernet 10/100/1000 BaseTX on
board
Να υποστηρίζει Auto-sense 10 / 100 /
1000Mbps
Να έχει κατ΄ ελάχιστο RJ45/UTP
Connection
Να υποστηρίζει ‘Wake On Lan’
Led ενδείξεις για Link , Activity.
Α.5

Μνήµη (RAM) Κατ΄ ελάχιστο 16 GΒ
ταχύτητας
DDR4RAM
συχνότητας
λειτουργίας
τουλάχιστον 2666Mhz
σε dual channel kit

>=16 GB

Α.6

Σκληρος ∆ίσκος SSD (Solid State
Drives)
NVME
M.2(2280)
Interface, Gen 3.0 x 4

>=480 GΒ

SSD CORSAIR CSSDF480GBMP510B
FORCE SERIES
MP510B 480GB M.2
2280 PCIE GEN 3.0 X4

Κατ΄ ελάχιστο 480GB χωρητικότητα
Ταχύτητα
εγγραφής
2000MB/sec
Ταχύτητα
ανάγνωση
>=2000MB/sec
Α.7

max:

max

>=

ς:

Κάρτα γραφικών µε Chipset GeForce
GTX1650 ή ανώτερο

ΝΑΙ

PCI-E, dual FAN, >=4GB GDDR5 ram
Να προσαρµόζεται στο κουτί που θα
προσφερθεί.
Α.8

Πληκτρολόγιο (Keyboard) , κατ΄
ελάχιστο 102/104 πλήκτρων, ‘τύπου’
(διάταξης πλήκτρων) ‘QWERTY..’,
µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών
και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε
πλήκτρο

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Ποντίκι (Mouse): Τεχνολογίας οπτικής
αναγνώρισης θέσης (ενδεικτική
τεχνολογία: Microsoft Intellieye ή

Ενδεικτικό προϊόν

ΝΑΙ
Σελίδα 58
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α/α

Υποχρεωτική
απαίτηση

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

αντίστοιχο)
∆ύο εξωτερικά ηχεία 5W RMS
Α.9

Οδηγός DVD recorder dual layer
(DVD-Drive)

ΝΑΙ

Να έχει Interface SATA
Α.10

Λειτουργικό σύστηµα Windows 10 pro
64bit, ESD, µε δυνατότητα λήψης
µέσω διαδικτύου και µία άδεια
χρήσης

ΝΑΙ

Α.11

Η

ΝΑΙ

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας Η/Υ

Α.Π.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Τεχνική προσφορά πρέπει να
περιλαµβάνει εγχειρίδια (αντίγραφα)
για τουλάχιστον τις συσκευές
(Motherboard,
SSD,
CPU,RAM,VGA)

1 χρόνο

Η εγγύηση θα καλύπτει το Hardware
αλλά και την επανεγκατάσταση του
λειτουργικού
συστήµατος
σε
περίπτωση που αυτή καταστραφεί
σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής
του Hardware.
A.Π.2

Πλήρη συναρµολόγηση
υλικών

όλων

των

ΝΑΙ

4) Διακλαδωτής δικτύου (gigabit switch) 8port POE RTS 24V
α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Α

Συστήµατα ασφαλείας

Α1

∆ιακλαδωτής δικτύου (gigabit switch)

Α2

8 Gigabit PoE Ports

ΝΑΙ

Α3

24V Passive PoE

ΝΑΙ

Αναφέρετε
µοντέλο

PoE 802.3af/at (30W)
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Ενδεικτικό προϊόν
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US-8-150W, 8xGigabit,
2xSFP, POE+ IEEE
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α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Α4

150 W Power

Α5

managed

ΝΑΙ

Á6

Μνήµη 256MB DDR3

ΝΑΙ

Α7

(2) 1G SFP Fiber Ports

ΝΑΙ

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας

Α.Π1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

1 έτος

5) Δικτυακός NAS Storage Server
α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Α

Συστήµατα ασφαλείας

Α1

∆ικτυακός NAS Storage Server

Α2

CPU: quad core >= 1.5Ghz

Αναφέρετε
µοντέλο

Ενδεικτικό προϊόν:
SYNOLOGY DS918+
NAS ή DS920+

ΝΑΙ

Μεγεθος µνήµης >= 4GB
Α3

Μέγιστη
χωρητικότητα
40TB.Πχ (4 χ 10ΤΒ)

δίσκων

ΝΑΙ

Α4

Αριθµός ∆ίσκων 3.5’’ SATA HDD
>= 4

ΝΑΙ

Αριθµός ∆ίσκων 2.5’’ SATA HDD ή
SSD >= 2
Α5

Θύρα Μ.2 για δίσκο NVMe 2280
SSD

ΝΑΙ

Á.6

Υποστήριξη RAID: Hybrid RAID,
Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/1+0

ΝΑΙ

Α.7

Να συµπεριλαµβάνει 4 δίσκους
HDD
3.5’’
NAS
ready
τουλάχιστον 4ΤΒ ό κάθε ένας από
αυτούς µε χαρακτηριστικά:

ΝΑΙ - να
αναφερθεί
µοντέλο

Ενδεικτικό προϊόν:
Seagate Ironwolf Pro
NAS HDD 4TB

ΝΑΙ - να
αναφερθεί
µοντέλο

Ενδεικτικό προϊόν:

Cache >=256MB
Ταχύτητα περιστροφής 7200rpm
Ταχύτητα µεταφοράς >170ΜΒ/sec
Α.8

Να συµπεριλαµβάνει 2 δίσκους SSD
2.5’’,
sataIII
χωρητικότητας
τουλάχιστον 960GB έκαστος µε
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SSD PATRIOT
PBU960GS25SSDR
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α/α

Προδιαγραφές
Ταχύτητα
MB/sec.

ανάγνωσης:

Υποχρεωτική
απαίτηση

Απάντηση
προµηθευτή

>=500

Παραποµπή
BURST 960GB 2.5''
SATA 3

Ταχύτητα εγγραφής: >=500 MB/sec.
Α.9

Να συµπεριλαµβάνει 2 δίσκους
NVMe M.2 2280 PCIe Gen 3.0x4,
χωρητικότητας τουλάχιστον 480GB
έκαστος µε

ΝΑΙ - να
αναφερθεί
µοντέλο

Ενδεικτικό προϊόν
SSD CORSAIR CSSDF480GBMP510B
FORCE SERIES
MP510B 480GB M.2
2280 PCIE GEN 3.0 X4

Sequential Read/Write speed: >=
2,000/2,000MB/s
Α.10

2 X θύρες Ethernet

ΝΑΙ

Α.11

Υποστήριξη
Μηχανής
κρυπτογράφησης (AES-NI)

ΝΑΙ

Α.12

2x System Fans >= 90x90mm

ΝΑΙ

Α.13

Υποστήριξη πρωτοκόλλων: SMB,
AFP,
NFS,
FTP,
WebDAV,
CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH,
SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN,
L2TP

ΝΑΙ

Α.14

Σύστηµα αρχείων: File System
Internal: BTRFS, EXT4, External:
BTRFS/ EXT3/ EXT4/ FAT/ exFAT/
NTFS/ HFS+

ΝΑΙ

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας

Α.Π1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

1 έτος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΟΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Προμήθειας H/Y και
Περιφερειακών ΔιοικητικώνΟικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
Σητείας »

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

6647/08-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,αριθμός ……,

ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,fax ………………

1. Πολυμηχάνημα Εκτυπωτής-Σαρωτής-ΦΑΞ Ασπρόμαυρος Laser A4
α/α

Προδιαγραφές

Α

Εκτυπωτής

Α.1

Να αναφερθεί κατασκευαστής και
τύπος εκτυπωτή

Α.2

Ανάλυση 1200 x 1200 dpi

Α.3

Ταχύτητα Εκτύπωσης:

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

τουλάχιστον
NAI

->= 16 σελίδες Α4/ λεπτό διπλής
όψης
Α.4

Σύνδεση high speed USB 2.0 και
Ethernet 10/100 και Wireless LAN
(IEEE802.11a/b/g/n)

ΝΑΙ

Α.5

Χαρτοδέκτης οριζόντιου τύπου µε
χωρητικότητα >=
250 σελίδες.
∆υνατότητα
προσθήκης
εξτρα
συρταριών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μνήµη RAM >=512ΜΒ

Α.7

Συνιστώµενη
ένταση
µηνιαίας
σελίδας: 4000 – 5000 Σελίδες

ΝΑΙ

Α.8

Μέγιστος µηνιαίος κύκλος εργασιών

>=60.000
σελίδες

A.9

Τύπος
Σαρωτή:
Αυτόµατος/Επίπεδος

Α4

-

Παραποµπή

Ενδεικτικό προϊόν
OKI MB472dnw

->=35 σελίδες A4 / λεπτό

Α.6

Απάντηση
προµηθευτή

ΝΑΙ
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α/α

Προδιαγραφές

A.10

Ανάλυση Σαρωτή: >= 600x600

A.11

Ταχύτητα Σάρωσης

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

ΝΑΙ

Α4/ltr: έως 30 IMP µαύρο , 10 IMP
color
A.12

Αυτόµατος τροφοδότης σάρωσης
χωρητικότητας
τουλάχιστον
50
σελίδων.

ΝΑΙ

A.13

∆υνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης

NAI

A.14

∆υνατότητα σάρωσης διπλής όψης

NAI

A.15

Ανάλυση ΦΑΞ έως 300Χ300

ΝΑΙ

A.16

Μνήµη φαξ: 200 σελίδες

A.17

Ταχύτητα απόστολής 33600bps

ΝΑΙ

A.18

Πίνακας ελέγχου: Οθόνη LCD

NAI

Α.19

Αυτονοµία
δοχείου
τουλάχιστον 2500 σελίδων

ΝΑΙ

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή

Α.Π.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τουλάχιστον

γραφίτη

1 έτος
τουλάχιστον

2.) Φωτοτυπικό Μηχάνημα
α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση
Υποχρεωτική

Κατασκευαστής - Μοντέλο

1

Ασπρόµαυρο
φωτοαντιγραφικό
laser.

µηχάνηµα

τροφοδοσίας

ψηφιακό
τύπου

ΝΑΙ

2

2 κασέτες
Α3/Α4.

χαρτιού

ΝΑΙ

3

Σαρωτής-εκτυπωτής δικτύου-controller

ΝΑΙ

4

Μνήµη >=2gb

ΝΑΙ

5

∆ίσκος >= 200GB

ΝΑΙ

6

Ταχύτητα >=22 αντιγράφων το λεπτό
Α4

ΝΑΙ

Ταχύτητα >=14 αντιγράφων το λεπτό
Α3
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Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή
Ενδεικτικό
προϊόν:
Konica Minolta bizhub
227 ή ΙΝΕΟ227
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7

Αυτόµατος
τροφοδότης
πρωτοτύπων µε αναστροφή

8

Αυτόµατη διπλή όψη, αντιγράφων

ΝΑΙ

9

ΖΟΟΜ από 25%-400%

ΝΑΙ

10

Μέγεθος Εκτύπωσης Α5-Α3

ΝΑΙ

11

Standard σύνδεση µε USB (κατά
προτίµηση 3.0 και πάνω) και Ethernet
(10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T

ΝΑΙ

12

Copy resolution τουλάχιστον 600x600
dpi

ΝΑΙ

(ADF)

ΝΑΙ

Print resolution τουλάχιστον 1200x600
dpi pcl
13

Παραγωγικότητα τουλάχιστον 18000
αντίγραφα µηνιαίως.

τουλάχιστον

14

Βάση στήριξης Φωτοτυπικού

ΝΑΙ

15

1 χρόνο εγγύηση

τουλάχιστον

16

Τοποθέτηση και παραµετροποίηση στο
χώρο που θα υποδειχθεί .

NAI

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΟΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Προμήθειας H/Y και
Περιφερειακών ΔιοικητικώνΟικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
Σητείας »

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

6647/08-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,αριθμός ……,
ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,fax ………………

1.) ΜΕΤΡΗΤΗΣ και ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
α/α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Α
Α.1

Α.2

Α.3

Αυτόµατη Ηλεκτρονική Μηχανή
Καταµέτρησης,
Ελέγχου,
∆ιαλογής και ∆ιαχείρισης
Χαρτονοµισµάτων
Κατασκευαστής-µοντέλο
Καταµέτρηση και έλεγχο υπόπτων
πλαστότητας χαρτονοµισµάτων

ΝΑΙ

Υπολογισµός
αξίας
συνόλου
καταµετρηµένων χαρτονοµισµάτων
ευρώ

NAI

NAI

Αναγνωρίζει
την
αξία
των
καταµετρούµενων
χαρτονοµισµάτων µέσω του 200dpi
CIS Sensor µε
IR και RBG
πηγές φωτός
Α.4

Καταµέτρηση
mixed
mοde
(περισσότερες της µιας αξίας)

ΝΑΙ

Α.5

∆ιαθέτει µηχανισµούς ελέγχου
γνησιότητας
IR/MT/UV/MG/DUAL CIS

ΝΑΙ

Α.6

Με
τον
εντοπισµό
χαρτονοµίσµατος
υπόπτου
πλαστότητας ενεργοποιείται οπτικό
και ηχητικό µήνυµα

ΝΑΙ

Α.7

Oι
έλεγχοι
ενεργοποιούνται
απενεργοποιούνται
διακόπτη On/Off

ΝΑΙ

γνησιότητας
και
µε
έναν
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Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή
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Προδιαγραφές

Α.8

Ταχύτητα καταµέτρησης:

χαρτονοµίσµατα
καταµέτρηση αξίας

το

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

800/1000
λεπτό

 Έως 1200
χαρτονοµίσµατα το λεπτό (απλή
καταµέτρηση µε ή χωρίς ελέγχους
εντοπισµού υπόπτων πλαστότητας
Α.9

Καταµετρούµενο πλήθος οριζόµενο
από 1 έως 999 τεµάχια

ΝΑΙ

Α.10

Χωρητικότητα υποδοχέα εισόδου:
500 χαρτονοµίσµατα

ΝΑΙ

Α.11

Χωρητικότητα υποδοχέα εξόδου:
200 χαρτονοµίσµατα

ΝΑΙ

Α.12

Λειτουργία
«πρόσθεσης»
των
καταµετρούµενων δεσµίδων ή
συναλλαγών

ΝΑΙ

Α.13

Μεγάλη οθόνη επαφής TFT/LCD
διαστάσεων 3,5’’

ΝΑΙ

Α.14

Θύρες επικοινωνίας: Serial για
εκτυπωτή, RJ45 για ethernet, και
USB για ενηµερώσεις λογισµικού

ΝΑΙ

Α.15

Η οποιαδήποτε αναβάθµιση που θα
απαιτηθεί θα πρέπει να γίνεται στο
χώρο
εγκατάστασης
της
συσκευής(έδρα της αναθέτουσας
αρχής)

ΝΑΙ

Α.16

Λειτουργία αθόρυβη στον χρόνο
αναµονής και εντός των επιτρεπτών
ορίων θορύβου για συνθήκες
γραφείου κατά τη διάρκεια της
καταµέτρησης

ΝΑΙ

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας οθόνης

Α.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας

>=1 χρόνια

2) BARCODE SCANNER
α/α

Προδιαγραφές

Α.1

Barcode Scanner
Να αναφερθεί κατασκευαστής και
µοντέλο.

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
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Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση
NAI

Α.2

Ενσύρµατη σύνδεση µέσω θύρας
USB

Α.3

Μέγιστη απόσταση ανάγνωσης

>=20cm

Α.4

Τύπος σάρωσης

Laser 1D

Α.5

Αντοχής πτώσης

>= 1µ

Α.6

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Απάντηση
προµηθευτή

ΝΑΙ

Υποστήριξη ΕΑΝ13 barcode
Α.7

Θερµοκρασία λειτουργίας

Α.Π

Στοιχεία ποιότητας οθόνης

Α.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας

0 εως 50 βαθµοί
Κελσίου

>=1 χρόνια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΟΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΤΕΥ∆ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6273
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Π.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 ,72300,ΣΗΤΕΙΑ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ξηραδάκη Ειρήνη, Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος
- Τηλέφωνο: 28433 40518, 40505
- Ηλ. ταχυδρομείο: xiradaki@sitia.gr , leandros@sitia.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.sitia.gr,
www.promitheus.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικούCPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια H/Y και Περιφερειακών Διοικητικών- Οικονομικών
υπηρεσιών του Δήμου Σητείας »
CPV): 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου
32424000-1 Υποδομή δικτύου
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ
35121200-0 Ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στο τομέα πληροφορικής
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : NAI (3 TMHMATA)
- 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 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:
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
Ταχυδρομικήδιεύθυνση:
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;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
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 περίπτωσηΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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

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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV;
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.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
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 καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv 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):
[……][……][……][……]xvi
xvii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία:[ ],
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης σημείο-(-α): [ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 λόγος(-οι):[ ]
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) [……]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
καταδικαστική απόφαση:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxx:
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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
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-[……]·
-[……]·
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη -[……]·
-[……]·
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Εάν ναι, να
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
αναφερθούν
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
λεπτομερείς
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
πληροφορίες
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων):xxiii
αναφέρετε:
[……][……][……]
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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
xxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
εργατικού δικαίου
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: […….............]
φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ακόλουθες

Βρίσκεται ο οικονομικός
οποιαδήποτε
από
τις
καταστάσειςxxv :
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
τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Β του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
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
εγκατάστασήςxxvii; του:
Να αναφερθεί η ονομασία του Επιμελητηρίου
και ο αριθμός εγγραφής σε αυτό.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxxviii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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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
αναφέρονταιxxix, 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
δωρεάνxxx.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Δήμο Σητείας, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει με το παρόν
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης « Προμήθεια H/Y
και Περιφερειακών, Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας » , προϋπολογισμού
δημοπρατούμενης προμήθειας 13.999,99 € με ΦΠΑ.
Ημερομηνία, τόπος και, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε 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

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

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.
viii

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).

ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xi

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.

xii

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.
xiii

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”.
xiv

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
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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.".
xv

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 )

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

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)

xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

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).

xxii

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
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Όπως 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.

xxix

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxx

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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