
1 

 

                                                                                      17PROC006097771 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

(ΕΕΤΤ) 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

  

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάρτιος  2017 



2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή 

Άρθρο 2: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Άρθρο 3: ∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού 

Άρθρο 4: ∆ηµοσίευση Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών 

Άρθρο 5: Γλώσσα 

Άρθρο 6: ∆ιάρκεια σύµβασης 

Άρθρο 7: Προϋπολογισµός – Τρόπος πληρωµής 

Άρθρο 8: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – Λόγοι αποκλεισµού 

Άρθρο 9: Γενικοί όροι συµµετοχής 

Άρθρο 10: Προϋποθέσεις συµµετοχής  

Άρθρο 11: Καταλληλότητα - Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Άρθρο 12: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Άρθρο 13: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Άρθρο 14: Κατάρτιση – Υποβολή προσφορών 

Άρθρο 15: Επιτροπές ∆ιαγωνισµού 

Άρθρο 16: ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών 

Άρθρο 17: ∆ιαδικασία Κατακύρωσης 

Άρθρο 18: Περιεχόµενα φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»  

Άρθρο 19: Απόρριψη προσφορών 

Άρθρο 20: Υποβολή ενστάσεων - προσφυγών 

Άρθρο 21: Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

Άρθρο 22: Υπογραφή σύµβασης 

Άρθρο 23: Χρόνος παράδοσης 

Άρθρο 24: Παραλαβή εξοπλισµού 

Άρθρο 25: Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση του εξοπλισµού 

Άρθρο 26: Απόρριψη των συµβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

Άρθρο 27: Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Άρθρο 28: Κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου 

Άρθρο 29: Ποινικές ρήτρες – Θάνατος ή πτώχευση Αναδόχου 

Άρθρο 30: Εκχώρηση και υπεργολαβία 

Άρθρο 31: Εµπιστευτικότητα 

Άρθρο 32: Καταγγελία – Λύση σύµβασης 



3 

 

Άρθρο 33:  ∆ικαιοδοσία – Εφαρµοστέο δίκαιο 

 

Παράρτηµα Α:  Τεχνικές Προδιαγραφές Φορητών Φασµατικών Αναλυτών, Φορητών 

Κεραιών και Φορητών Υπολογιστών 

Παράρτηµα Β: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Παράρτηµα Γ: Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς 

Παράρτηµα ∆: Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 

 
 

 

 

 

 



4 

 

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ-Αναθέτουσα Αρχή), η 

οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισιάς αρ. 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Αττική (τηλ. 

+30-2106151000, Fax: +30-2106105049) προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό 

επιλογής Αναδόχου για το έργο «Προµήθεια συστηµάτων φορητών φασµατικών 

αναλυτών», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά και προϋπολογισµό κατ’ ανώτατο όριο πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(€50.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις προσφορές τους 

στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα µέχρι την 25η Μαΐου 

2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής προσφορών. Η προσφορά στο ∆ιαγωνισµό, µαζί µε τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα, πρέπει να κατατίθεται 

(σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας) στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, 

Λεωφόρος Κηφισιάς αρ. 60,  Τ.Κ. 15125, Μαρούσι (Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, τηλ 

+30 210 6151000, fax +30 210 6105049).  

Άρθρο 1 

Αναθέτουσα Αρχή 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, 

Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής, τηλ: + 30 210 61 51 000, fax: + 30 210 61 05 049, e-

mail: www.eett.gr, εφεξής καλουµένη «Αναθέτουσα Αρχή». 

Η Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος ∆ιαγωνισµού αποτελεί την Εθνική Ρυθµιστική 

Αρχή (National Regulatory Authority, NRA) σε θέµατα  παροχής δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών 

και είναι αρµόδια για τον έλεγχο, τη ρύθµιση και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της αγοράς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 2 

Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού  

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια 

εξοπλισµού απεικόνισης του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, ο οποίος θα αποτελείται 

από δύο (2) σετ φορητών αναλυτών φάσµατος για µετρήσεις ηλεκτροµαγνητικών 

σηµάτων σε εύρος ζώνης συχνοτήτων 2 GHz – 40 GHz, καθώς και δύο (2) σετ 

φορητών κεραιών συντονισµένων σε εύρος ζώνης συχνοτήτων 7 GHz – 40 GHz. Ο 
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συγκεκριµένος εξοπλισµός, αποτελούµενος από υπερφορητούς φασµατικούς 

αναλυτές µε τις κεραίες τους,  θα χρησιµοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή κυρίως 

για τον ταχύ και εύκολο έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών εγκατεστηµένων 

ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων. Στην προµήθεια συµπεριλαµβάνονται δύο (2) άδειες του 

απαραίτητου λογισµικού για τη διασύνδεση των αναλυτών φάσµατος µε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, καθώς και δύο (2) φορητοί υπολογιστές που θα χρησιµοποιούνται για τη 

συγκεκριµένη διαδικασία. Οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και ο αριθµός των 

µονάδων του απαιτούµενου εξοπλισµού παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α της 

παρούσας Προκήρυξης. 

Άρθρο 3 

∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού 

3.1. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές, κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), µε κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

3.2. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Λεωφ. 

Κηφισιάς αρ. 60, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού (Ε∆). 

3.3. Η κατάθεση των προσφορών γίνεται στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 

από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο 

εκπρόσωπό τους ή ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή µέσω εταιρείας 

ταχυµεταφορών (courier). Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η 

Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για την εµπρόθεσµη παραλαβή της 

προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύει. 

3.4. Εκπρόθεσµες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση από την 

Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, 

ακόµη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η 

κατάθεση των προσφορών, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισµένη ηµέρα και 

ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή µέχρι και την υποβολή όλων των προσφορών. Για το 

εµπρόθεσµο της κατάθεσης της προσφοράς λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία και ώρα 

κατάθεσης της προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής και όχι η 

ηµεροµηνία αποστολής της προσφοράς, µέσω ταχυδροµείου ή courier. 

3.5. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο δεν 

γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο. Η Ε∆ δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους 
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υποψήφιους να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και 

πιστοποιητικά.  

Άρθρο 4 

∆ηµοσίευση Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών 

4.1. Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων («ΚΗΜ∆ΗΣ») (http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο 

της Αναθέτουσας Αρχής (www.eett.gr). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

προµηθεύονται την Προκήρυξη και από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια, σύµφωνα µε το Ν. 

3861/2010. 

4.2.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 

Προκήρυξης του παρόντος ∆ιαγωνισµού, καθώς και πληροφορίες για την Αναθέτουσα 

Αρχή, υποβάλλοντας εγγράφως ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο 

µέχρι και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής 

των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θα 

υποβληθούν το αργότερο µέχρι και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την εκπνοή της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

4.3. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει 

και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: info@eett.gr, χωρίς, 

όµως, η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση να 

υποβάλουν τα ερωτήµατα και εγγράφως (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε 

ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

4.4. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, καµία διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή των 

προσφορών δεν γίνεται δεκτή. 

Άρθρο 5 

Γλώσσα 

5.1. Η προσφορά στον παρόντα ∆ιαγωνισµό, τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, 

καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας και αλληλογραφία διατυπώνονται εγγράφως 
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στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Κάθε γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, 

αίτησης κλπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή, διατυπώνονται εγγράφως στην 

ελληνική γλώσσα. 

5.2. Τεχνικοί όροι, που δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να 

αναγράφονται στην Αγγλική.  

5.3. Για τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α’ 188). 

5.4. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο προσφοράς, 

εφόσον είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφραστούν. 

Άρθρο 6 

∆ιάρκεια σύµβασης 

6.1. Η παράδοση του αντικειµένου της προµήθειας θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί το 

αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.  

6.2. Η παραλαβή του εξοπλισµού θα λάβει χώρα σε δύο στάδια, προσωρινή και 

οριστική, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

6.2.1. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει µόλις ολοκληρωθεί η παράδοση του 

εξοπλισµού και πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ορθής και αξιόπιστης 

λειτουργίας. 

6.2.2. Η οριστική παραλαβή προϋποθέτει ότι όλος ο παραλειφθείς εξοπλισµός θα 

λειτουργεί χωρίς προβλήµατα για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών 

από την προσωρινή παραλαβή.    

6.3. Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το έργο δεν θα θεωρείται 

ολοκληρωµένο, εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, µε βάση 

τη σύµβαση που θα υπογραφεί.  

6.4. Η σύµβαση θα λήξει µε την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής (ποσοτικής και 

ποιοτικής) παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) της 

Αναθέτουσας Αρχής, που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας. 

Άρθρο 7 

Προϋπολογισµός – Τρόπος πληρωµής  

7.1. Η προϋπολογιζόµενη συνολική αµοιβή του Αναδόχου εκτιµάται, κατ’ ανώτατο 

όριο, στο ποσόν των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000,00), πλέον του 
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αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

προϋπολογισµός αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται 

Οικονοµικές Προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συµβατική αµοιβή του Αναδόχου 

προκύπτει από την Οικονοµική Προσφορά του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί 

«Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη σχετική σύµβαση.  

7.2. Οι προσφερόµενες τιµές δίνονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Στην τελική συµβατική 

αµοιβή περιλαµβάνονται κάθε είδους φόροι, δασµοί, παρακρατήσεις κλπ, σύµφωνα 

µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α., 

καθώς και κάθε είδους έξοδα για την παροχή της δηµοπρατούµενης προµήθειας. 

7.3. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη 

σύµβαση που θα υπογραφεί µε την καταβολή εφάπαξ του 100% της συµβατικής 

αξίας εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής (ποσοτικής και 

ποιοτικής) παραλαβής του συνόλου του εξοπλισµού, που αποτελεί αντικείµενο της 

δηµοπρατούµενης προµήθειας. 

7.4. Η καταβολή της συµβατικής αµοιβής θα γίνει σε κάθε περίπτωση µετά την 

έκδοση και παράδοση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή των αντίστοιχων 

παραστατικών, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής – Λόγοι αποκλεισµού 

8.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και κοινοπρακτικά σχήµατα των ανωτέρω, που 

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και 

έχουν κύρια επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε το 

αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού.  

 β. Τα υποψήφια νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νοµίµως συσταθεί, σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία µίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική διοίκησή 

τους ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό µίας από τις 

προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και 

συνεχή δεσµό µε την οικονοµία µίας από τις προαναφερθείσες χώρες.  
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γ. Ενώσεις οικονοµικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

τουλάχιστον ένα µέλος αυτών πληροί τα αναφερόµενα στις ανωτέρω (υπό α και β) 

παραγράφους και  

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως περιγράφονται στα άρθρα 10-12 της 

παρούσας.  

8.2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων: 

8.2.1.  Η ένωση οικονοµικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισµένη µορφή, 

προκειµένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο, σε περίπτωση που επιλεγεί Ανάδοχος 

ένωση οικονοµικών φορέων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει να 

περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, στο µέτρο που απαιτείται για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης, εντός προθεσµίας και µε περιεχόµενο που 

εκείνη θα ορίσει.   

8.2.2. Σε κοινή υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν οι εκπρόσωποι των 

οικονοµικών φορέων θα δηλώνεται η αποδοχή της ένωσης για την από κοινού 

υποβολή της προσφοράς, το ποσοστό συµµετοχής των µελών στην ένωση, ο τρόπος 

κατανοµής της συνολικής αµοιβής στα επί µέρους µέλη, καθώς και ο κοινός, έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής, νόµιµος εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής τους. Θα 

συνοµολογείται, επίσης, ρητά, ότι όλα τα µέλη της ένωσης ευθύνονται, έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής και κάθε τρίτου, αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον, 

έκαστο για τη δηµοπρατούµενη προµήθεια.   

8.2.3. Η, µε οποιονδήποτε τρόπο, µεταβολή της σύνθεσης των οικονοµικών φορέων 

που απαρτίζουν την ένωση, που έλαβε µέρος στο ∆ιαγωνισµό και υπέβαλε 

προσφορά, ισοδυναµεί µε υπαίτια, εκ µέρους του υποψηφίου, απόσυρση της 

προσφοράς του και αποκλεισµό του από την περαιτέρω διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης της ζηµίας που 

ενδέχεται να υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την ως άνω µεταβολή της σύνθεσης 

του υποψηφίου.   

8.3. Στο ∆ιαγωνισµό δε δύνανται, επίσης, να συµµετάσχουν πρόσωπα ή ενώσεις 

οικονοµικών φορέων, που εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

8.3.1. ∆εν ασκούν τη δραστηριότητα που απαιτείται, κατά τους όρους της 

παρούσας, 
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8.3.2. ∆εν πληρούν, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, όλες τις 

προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στην 

παρούσα, 

8.3.3. Έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. 

για µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών τους, 

8.3.4. ∆εν είναι εγκατεστηµένα σε κράτη µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή δεν 

δικαιούνται να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων 

χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστηµένα, οι οποίες δεν έχουν κυρώσει τη Συµφωνία 

περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 

Άρθρο 9 

Γενικοί όροι συµµετοχής 

9.1. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 

αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο 

∆ιαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται την πλήρη 

αποδοχή εκ µέρους του των όρων διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται 

στην παρούσα στο σύνολό τους. 

9.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 

σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης 

εξ αυτού του λόγου στους υποψήφιους. 

9.3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων 

προσφοράς  κλπ. 

9.4. Όλοι οι όροι του ∆ιαγωνισµού θεωρούνται ουσιώδεις, επί ποινή ακυρότητας της 

προσφοράς των υποψηφίων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψήφιους ή 

διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισµό τους από το 

∆ιαγωνισµό. 

9.5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 

µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

9.6. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος του 

εξοπλισµού, που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.  
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9.7. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, 

θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψήφιους. 

9.8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους για τέσσερις (4) µήνες 

από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών στο 

∆ιαγωνισµό. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 

προβλεποµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη 

λήξη τους και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την αρχική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς. 

9.9. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς 

ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους. 

9.10. Σε περίπτωση που υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τµήµατα της 

σύµβασης υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούνται να το αναφέρουν στην προσφορά 

τους, καθορίζοντας τα τµήµατα αυτά και τους συγκεκριµένους υπεργολάβους που θα 

τα αναλάβουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου, 

συµπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Γ του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

(«ΤΕΥ∆») (βλ. κατωτέρω υπό παρ. 10.1 και 10.2 της παρούσας). Υποχρεούνται, 

επίσης, να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εν λόγω 

υπεργολάβου, στην οποία ο εν λόγω εκπρόσωπος θα δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται 

τη συγκεκριµένη συνεργασία µε τον υποψήφιο και δεσµεύεται ότι θα συνεργαστεί µε 

αυτόν, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το πέρας της σύµβασης. Σε κάθε 

περίπτωση, µόνος  υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του 

αντικειµένου της παρούσας παραµένει ο Ανάδοχος. 

9.11. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που λαµβάνει µέρος στο ∆ιαγωνισµό, δεν 

επιτρέπεται να συµµετάσχει σε περισσότερες της µιας προσφορές (µπορεί δηλαδή να 

υποβάλει προσφορά αυτοτελώς ή ως µέλος µίας και µόνο ένωσης οικονοµικών 

φορέων), µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των προσφορών στις οποίες 

συµµετέχει. 

9.12. Οι υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος θα τους 

εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις πράξεις του ∆ιαγωνισµού και 

της σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την καταβολή της συµβατικής 

αµοιβής του Αναδόχου. Ο καθορισµός του νοµίµου εκπροσώπου προκύπτει είτε από 

την νόµιµη ιδιότητά του ως όργανο του υποψηφίου (πχ πρόεδρος ∆.Σ. ή/και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της υποψήφιας ανώνυµης εταιρείας), είτε από πράξη αρµοδίου 
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οργάνου του υποψηφίου (π.χ. απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της υποψήφιας 

ανώνυµης εταιρείας) είτε από ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του 

αντίστοιχου του συµβολαιογράφου οργάνου, σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας 

προέλευσης των αλλοδαπών υποψηφίων). 

Άρθρο 10 

Προϋποθέσεις συµµετοχής 

10.1. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό αποτυπώνονται στο 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής «ΤΕΥ∆»), το οποίο αποτελεί 

υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο 

υποψήφιος δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ.1 και 2 και 

73 παρ. 4 εδ. α, β, στ, ζ και θ του Ν. 4412/2016.     

10.2. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆,  το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα ∆), είναι οι ακόλουθες:   

10.2.1. Να µην υπάρχει σε βάρος του υποψηφίου τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ («Λόγοι που 

σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες»). 

Ο υποψήφιος αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω υποψηφίου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Τα πρόσωπα, που αφορά το προηγούµενο εδάφιο, 

είναι ιδίως: 

α. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές, 

β. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, καθώς και 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

10.2.2. Να µην έχει αθετήσει ο υποψήφιος τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της 

επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 73 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ («Λόγοι 

που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης»). 



13 

 

10.2.3. Να µην έχει αθετήσει ο υποψήφιος τις ισχύουσες υποχρεώσεις, που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 73 παρ. 4 εδ. α του Ν. 4412/2016.  

10.2.4. Να µην τελεί ο υποψήφιος υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή να µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή να 

µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

10.2.5. Να µην έχει επιδείξει ο υποψήφιος σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  

10.2.6. Να µην έχει κριθεί ο υποψήφιος ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να µην έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή να µην είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

10.2.7. Να µην έχει διαπράξει ο υποψήφιος σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το 

οποίο θέτει σε αµφιβολία την ακεραιότητά του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 73 παρ. 4 εδ. θ του Ν. 4412/2016.    

10.3. Τα σχετικά στοιχεία των παρ. 10.2.3-10.2.7 της παρούσας αποτυπώνονται στο 

Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ («Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα») στα αντίστοιχα πεδία.  

10.4. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν υποψήφιο, όταν αποδεικνύεται ότι 

αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων των παρ. 10.2.1 

- 10.2.7 της παρούσας. 

10.5. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους, σε οποιοδήποτε 

χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ∆ιαγωνισµού, να υποβάλουν όλα ή 

ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής 



14 

 

και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 18 της παρούσας «Περιεχόµενα φακέλου 

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας.    

10.6. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, η ένωση 

απαντά θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ («Τρόπος 

συµµετοχής») και συµπληρώνει τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους 

ερωτήµατα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε 

φορέα-µέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τα Μέρη ΙΙ-IV αυτού.  

Άρθρο 11 

Καταλληλότητα - Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

11.1. Ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων ένα 

τουλάχιστον µέλος αυτής) θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος σε ένα από τα 

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής του, όπως αποτυπώνεται στο Μέρος ΙV.A του ΤΕΥ∆ 

(«Καταλληλότητα»). 

11.2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένη αποδεδειγµένη τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα στην υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας, όπως 

αποτυπώνεται στο Μέρος IV.Γ του ΤΕΥ∆ («Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα»). 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων ένα 

τουλάχιστον µέλος αυτής) πρέπει να έχει προβεί σε εµπρόθεσµη και προσήκουσα 

ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (1) ανάλογου έργου προµήθειας εξοπλισµού 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος εντός των τελευταίων τριών (3), πριν τη διενέργεια 

του ∆ιαγωνισµού, ετών. 

Ως ανάλογο έργο προµήθειας εξοπλισµού νοείται το έργο που πληροί σωρευτικά τους 

παρακάτω όρους, δηλαδή: 

α) έχει ως αντικείµενο την προµήθεια εξοπλισµού ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, 

β) έχει προϋπολογισµό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισµού 

του παρόντος έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) και 

γ) έχει ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων τριών (3) ετών πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του παρόντος ∆ιαγωνισµού. Ως ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης νοείται η ηµεροµηνία βεβαίωσης παραλαβής του έργου.   
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11.3. Προς απόδειξη της ως άνω τεχνικής και επαγγελµατικής του ικανότητας, ο 

υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο έργων, στον οποίο να αναφέρονται το 

αντικείµενο της προµήθειας, ο αρχικός προϋπολογισµός, το τελικό κόστος, η 

ηµεροµηνία παροχής, η συνολική διάρκεια, καθώς και οι αποδέκτες τους (πελάτες), 

δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς της χώρας ή άλλων χωρών της Ε.Ε., όπως αποτυπώνεται 

στο Μέρος IV.Γ του ΤΕΥ∆. 

11.4. Ο υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει, εκτός των ανωτέρω στοιχείων 

τεκµηρίωσης, και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της τεχνικής και επαγγελµατικής 

ικανότητάς του, προκειµένου να υλοποιήσει την υπό κρίση προµήθεια έγκαιρα και 

αποτελεσµατικά. 

11.5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον 

ανακηρυχθεί Ανάδοχος, τη µορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να 

διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία ένα µέλος της κοινοπραξίας, το οποίο συµµετέχει 

στην κοινοπραξία µε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

Άρθρο 12 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Οι υποψήφιοι, είτε ως µεµονωµένες επιχειρήσεις, είτε ως µέλη κοινοπρακτικού  

σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κ.τ.λ. πρέπει να έχουν χρηµατοδοτική 

ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το µέγεθος, η ποιότητα και η 

πολυπλοκότητα της δηµοπρατούµενης προµήθειας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένα κύκλο εργασιών ανερχόµενο κατ’ ελάχιστο στο 

ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00) ετησίως για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονοµικές χρήσεις , σε συνάρτηση µε την ηµεροµηνία σύστασης του υποψηφίου ή 

έναρξης των δραστηριοτήτων του, όπως αποτυπώνεται στο Μέρος IV.B του ΤΕΥ∆ 

(«Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια»).  

Άρθρο 13 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

13.1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

συµβατικής αµοιβής του, χωρίς ΦΠΑ.  

13.2. Η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παρέχεται προς κάλυψη της ευθύνης 

του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εµπρόθεσµη και κατά τους 

συµφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση της δηµοπρατούµενης προµήθειας.  
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13.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ για το σύνολο 

του χρονικού διαστήµατος της σύµβασης, θα παραµείνει στην Αναθέτουσα Αρχή και 

θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά πάροδο δύο (2) µηνών από την καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λύση ή λήξη της σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει 

υποπέσει σε ουσιώδη παράβαση των συµβατικών του υποχρεώσεων, θα πρέπει δε να 

ακολουθεί το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β της παρούσας. 

13.4. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό 

ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος – µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών 

επιστολών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών – µελών της Ε.Ε ή του ΕΟΧ. Η ως 

άνω εγγυητική επιστολή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και συντάσσεται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύεται από επίσηµη µετάφρασή της. 

13.5. Η εγγύηση του παρόντος άρθρου πρέπει, απαραίτητα, να περιλαµβάνει, επί 

ποινή αποκλεισµού, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α. Την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β. Τον εκδότη, 

γ. Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται (ΕΕΤΤ), 

δ. Τα στοιχεία της Προκήρυξης (αριθµός, αντικείµενο, ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού), 

ε. Τον αριθµό της εγγύησης, 

στ. Την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του υποψηφίου υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

η. Την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της. 

θ. Τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διζήσεως και ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  

ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά, χωρίς ουδεµία ένσταση ή αντίρρηση, εντός πέντε (5) 

ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια. Τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

13.6. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος / οµίλου / ένωσης / σύµπραξης 

κ.τ.λ., η εγγυητική επιστολή εκδίδεται στην επωνυµία αυτού και καλύπτει την 

αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο 

σώµα της επιστολής. 
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13.7. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.   

13.8. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το ανωτέρω αναφερόµενο ποσό 

της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το άθροισµα 

περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην ένωση. Κάθε µία, 

όµως, από αυτές εκδίδεται στην επωνυµία της ένωσης και καλύπτει την αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των συµµετεχόντων στην ένωση, οι οποίοι και 

αναφέρονται στο σώµα της επιστολής.  

Άρθρο 14 

Κατάρτιση – Υποβολή προσφορών 

14.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

14.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, µε ποινή αποκλεισµού, µέσα σε κυρίως 

φάκελο, κλειστό και σφραγισµένο µε τη σφραγίδα του υποψηφίου (κυρίως φάκελος 

προσφοράς), στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

- «Προσφορά για το Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό επιλογής Αναδόχου για την 

προµήθεια συστηµάτων φορητών φασµατικών αναλυτών».  

- «Στοιχεία υποψηφίου» (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός 

τηλεφώνου και φαξ). 

- «Αποδέκτης: «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Τµήµα 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο), Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, 151 25, Μαρούσι 

Αττικής, τηλ: 210 6151000, fax: 210 6105049». 

- Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών. 

- Τη σηµείωση: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 

14.1.2. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, που υποβάλουν κοινή 

προσφορά, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση, καθώς και 

ο αριθµός τηλεφώνου και φαξ όλων των ανωτέρω. 

14.1.3. Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, τρεις (3) επί 

µέρους (υπο)φακέλους, ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισµένους µε τη σφραγίδα 

του υποψηφίου, ως εξής: 
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α. Ξεχωριστό σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» (βλ. παρ. 14.2.1 της παρούσας),  

β. Ξεχωριστό σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλ. 

παρ. 14.2.2 της παρούσας) και 

γ. Ξεχωριστό σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα έντυπα της Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. παρ. 14.2.3 της 

παρούσας).   

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι  (υπο)φάκελοι φέρουν, επίσης, τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου προσφοράς, όπως αυτές αναγράφονται στην ως άνω παρ. 14.1.1 της 

παρούσας. 

14.1.4. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου 

προσφοράς και υποφακέλων), που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

 1. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο δεν 

γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόµα και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του 

ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόµισή του. Η αρµόδια Ε∆ της Αναθέτουσας 

Αρχής δύναται, ωστόσο, να καλέσει εγγράφως τους υποψήφιους να 

συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα ή πιστοποιητικά 

του παρόντος άρθρου µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  

Επισηµαίνεται ότι η ως συµπλήρωση ή η διευκρίνιση επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια µόνο τη διευκρίνιση ή τη συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.    

Στην περίπτωση αυτή η παροχή συµπληρώσεων/διευκρινίσεων είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Μετά την κατάθεση των προσφορών, οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση 

υποβάλλεται από τους συµµετέχοντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την Ε∆ της 

Αναθέτουσας Αρχής, δε λαµβάνεται υπόψη. 

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις/συµπληρώσεις, που ζητήθηκαν από την Ε∆ 

της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν προσκοµισθούν µέσα 
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στην προθεσµία που ορίζεται από το σχετικό έγγραφο, η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

Περιπτώσεις προσφορών, που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε 

οποιονδήποτε όρο της Προκήρυξης, απορρίπτονται. 

 2. Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις 

παραπάνω προϋποθέσεις, προκειµένου να συµµετάσχει στην περαιτέρω 

διαδικασία του ∆ιαγωνισµού για την εν θέµατι προµήθεια. 

 3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν 

τα παραπάνω έγγραφα ή δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην ένωση. 

 

14.2 Περιεχόµενο επιµέρους (υπο)φακέλων  

14.2.1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Ο (υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει το ΤΕΥ∆ συµπληρωµένο 

και υπογεγραµµένο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 10-12 της παρούσας. 

14.2.2. Τεχνική Προσφορά 

Ο (υπο) φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 

α. Τα προβλεπόµενα στην κατωτέρω παρ. 14.3 της παρούσας.  

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του 

υποψηφίου στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συµµόρφωση µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύµβασης, όπως αυτά 

ορίζονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας.  

14.2.3. Οικονοµική Προσφορά 

Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει συµπληρωµένα και 

υπογεγραµµένα τα έντυπα Γ1-Γ4 του Παραρτήµατος Γ της Προκήρυξης, όπως αυτά 

προβλέπονται στην παρ. 14.4 της παρούσας. 

14.3. Τεχνική Προσφορά 

14.3.1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν Τεχνική Προσφορά για το 

σύνολο της δηµοπρατούµενης προµήθειας. Στο έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς θα 
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πρέπει να αναγράφονται σχετικές, για την αξιολόγηση του υποψηφίου, πληροφορίες, 

οι οποίες πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν, πιο αναλυτικές και εµπεριστατωµένες (σε 

περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων περιλαµβάνονται οι πληροφορίες κάθε 

µέλους της ένωσης) περιλαµβάνοντας, υποχρεωτικά, και σε ξεχωριστά, σύµφωνα µε 

την κατωτέρω αρίθµηση, κεφάλαια, τα παρακάτω στοιχεία: 

� Τεχνικά εγχειρίδια του προσφεροµένου εξοπλισµού ή άλλα έντυπα από τα 

οποία να προκύπτουν τα χαρακτηριστικά του προτεινοµένου εξοπλισµού. 

� Συµπληρωµένους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών που παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας Προκήρυξης. Προσφορά που δεν καλύπτει τις 

απαιτούµενες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Παράρτηµα Α κρίνεται 

ως απαράδεκτη και απορρίπτεται. Κατά τη συµπλήρωση των τεχνικών 

πινάκων θα συµπληρώνεται η στήλη «Απάντηση» και η στήλη «Παραποµπή». 

Η στήλη «Απάντηση» θα περιέχει την ένδειξη «ΝΑΙ»/«ΟΧΙ» ή κάποια 

αριθµητική τιµή, ανάλογα µε τη φύση της προδιαγραφής. Η στήλη 

«Παραποµπή» θα περιέχει την παραποµπή σε συγκεκριµένα σηµεία των 

τεχνικών εγχειριδίων τα οποία έχει καταθέσει ο υποψήφιος. Σε περίπτωση που 

γίνεται παραποµπή σε εγχειρίδιο το οποίο δεν έχει κατατεθεί µαζί µε την 

υπόλοιπη προσφορά θα βαθµολογείται αρνητικά.  

� Υπηρεσίες (εγγυήσεις, υποστήριξη): Ο υποψήφιος θα πρέπει να συµπεριλάβει 

στην προσφορά του το χρονικό διάστηµα εγγύησης καλής λειτουργίας του 

εξοπλισµού. Στο διάστηµα αυτό, πέραν της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα 

συµπεριλαµβάνεται και η άµεση αλλαγή κάποιου τµήµατος ή η ολική 

αντικατάσταση των µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης, µε εξοπλισµό 

τουλάχιστον ισοδύναµης απόδοσης και λειτουργίας, µε την υποχρέωση οι 

δαπάνες να βαρύνουν τον ίδιο. Το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα δεν θα 

είναι µικρότερο των δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής 

του συνόλου του εξοπλισµού, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της 

παρούσας. 

Επίσης, η τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού µπορεί να περιέχει: 

� Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες 

ποιοτικού ελέγχου, αναγνωρισµένης αρµοδιότητας, µε τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προσφεροµένων προϊόντων και η συµµόρφωσή τους µε 

τα τεχνικά και ποιοτικά πρότυπα τα οποία ισχυρίζονται ότι πληρούν. 
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� Άλλα στοιχεία που τεκµηριώνουν την αξιοπιστία του προσφεροµένου 

εξοπλισµού, καθώς και στοιχεία των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή και διεθνή 

αγορά. 

14.3.2. Προσφορά για µέρος της δηµοπρατούµενης προµήθειας θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

14.3.3. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της προσφοράς χρησιµοποιούνται 

συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

υποχρεωτικό για τον υποψήφιο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή 

τους. 

14.3.4. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση 

ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο 

όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους υποψήφιους να διευκρινίσουν 

µέσα σε εύλογη προθεσµία, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες 

από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήµατος, το περιεχόµενο της Τεχνικής 

Προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σηµασίας ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή λογιστικά σφάλµατα που µπορούν κατά 

την κρίση της να θεραπευτούν.  

14.3.5. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε 

οποιονδήποτε όρο της παρούσας Προκήρυξης απορρίπτονται. 

14.3.6. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους 

θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος οφείλει κατά την υποβολή 

της προσφοράς του να επισηµάνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 

επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 
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14.4. Οικονοµική Προσφορά 

Στον (υπό)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του υποψηφίου. 

14.4.1. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισµού, Οικονοµική 

Προσφορά, η οποία περιλαµβάνει συµπληρωµένα τα έντυπα Γ1-Γ4 του 

Παραρτήµατος Γ της παρούσας. Η αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς θα γίνει 

µε βάση την τιµή του προς προµήθεια εξοπλισµού ανά σετ για τους φορητούς 

αναλυτές φάσµατος και τις κεραίες (σετ φορητών αναλυτών φάσµατος που καλύπτει 

όλο το απαιτούµενο εύρος συχνοτήτων συµπεριλαµβανοµένων των παρελκόµενων 

π.χ. καλώδια, σετ φορητών κεραιών που καλύπτει όλο το απαιτούµενο εύρος 

συχνοτήτων συµπεριλαµβανοµένων των παρελκόµενων π.χ. τρίποδα) και ανά µονάδα 

για τους φορητούς υπολογιστές (συµπεριλαµβανοµένων των παρελκόµενων π.χ. 

τροφοδοτικά), που αποτυπώνεται στα ως άνω έντυπα Γ2-Γ4 του Παραρτήµατος Γ της 

παρούσας και περιλαµβάνει τα είδη, που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας.  

14.4.2. Η συνολική τιµή του προς προµήθεια εξοπλισµού πρέπει να δίνεται σε ευρώ 

και να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη 

για τη µεταφορά και παράδοση του εξοπλισµού στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας, η ολογράφως αναφερόµενη τιµή υπερισχύει. Προσφορές 

που δεν δίνουν τιµές σε ευρώ, καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα ή θέτουν 

όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

14.4.3. Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και να µην 

φέρει  διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισµού. Οικονοµική 

Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

14.4.4. Η Οικονοµική Προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου και, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών 

φορέων, από όλα τα µέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο. Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη.  

14.4.5. ∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική Προσφορά ή 

επιφυλάξεων επ’ αυτής θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού 

και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις 

διατυπώνει.  
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14.4.6. Ως Οικονοµική Προσφορά λαµβάνεται υπόψη το συνολικό προτεινόµενο 

ποσό για τη δηµοπρατούµενη προµήθεια. Στην τελική συµβατική αµοιβή 

περιλαµβάνονται κάθε είδους φόροι και παρακρατήσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

Τεκµαίρεται ότι για τον προσδιορισµό της Οικονοµικής Προσφοράς οι υποψήφιοι 

έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αµοιβές του 

προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου και κάθε µορφής έξοδα, που θα 

απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας, καθώς και όλες τις 

δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και 

λοιπά κόστη, µε τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής Προσφοράς του 

Αναδόχου θα παραµείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 

14.4.7. Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά 

υποψηφίου, η Ε∆ προβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών πράξεων και 

χρησιµοποιεί, για τη βαθµολόγηση των προσφορών, τη διορθωµένη πλέον προσφορά 

του υποψηφίου. 

14.4.8. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει από την προσφορά µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οµοίως και σε 

περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιµές ή περιλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία 

τιµών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίµησης ή καταλείπει αµφιβολία ως 

προς την προσφερόµενη τιµή. Οι προσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και 

σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και δεν αναπροσαρµόζονται, δοθέντος ότι ο 

Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως 

ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.4.9. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του 

προϋπολογισµού της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα 

περιλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων 

του ∆ιαγωνισµού και θα απορριφθούν.  
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14.4.10. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την 

κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και 

δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 15 

Επιτροπές ∆ιαγωνισµού 

15.1. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται: 

α. Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε∆), η οποία θα είναι αρµόδια για τη διεξαγωγή όλων των 

σταδίων του ∆ιαγωνισµού και τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, 

β. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) της σύµβασης, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016. Η ΕΠΠ εισηγείται για όλα τα 

θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα,  παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 

της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων.  

γ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για την εξέταση των προβλεποµένων ενστάσεων 

και προσφυγών ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016.   

15.2. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η ενδεχόµενη διακοπή 

και επανέναρξη αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από τον αρµόδιο Πρόεδρο της 

Επιτροπής. 

Άρθρο 16 

∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών 

16.1. ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγιση προσφορών 

16.1.1. Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε δηµόσια 

συνεδρίαση της Ε∆, την ηµεροµηνία καταληκτικής υποβολής προσφορών και αµέσως 

µετά τη λήξη υποβολής των προσφορών, στην οποία µπορούν να παρίστανται όλοι 

όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου 

τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να 

προσκοµίσει παραστατικό εκπροσώπησης και την ταυτότητά του ή άλλο ισοδύναµο 

έγγραφο ταυτοποίησης.  

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε 

επόµενη συνεδρίαση της Ε∆, µε την εξής διαδικασία: 
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16.1.2. Η Ε∆ αριθµεί, µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των 

προσφορών, σύµφωνα µε τη σειρά επίδοσής τους και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε 

κυρίως φάκελο, τρεις (υπο)φάκελοι, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 14.1.3 

της Προκήρυξης, ήτοι: 

Ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», 

Ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και 

Ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  

16.1.3. Η Ε∆ αριθµεί τους υποφακέλους µε τον ίδιο αριθµό (του κυρίου φακέλου 

προσφοράς) και µονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες 

υποφάκελοι δεν αποσφραγίζονται και παραµένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Κατά της 

απόφασης αυτής της Επιτροπής δεν χωρεί ένσταση.  

16.1.4. Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Ε∆ αποσφραγίζει τους (υπο)φακέλους µε 

την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», µονογράφονται 

δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

και η Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Ε∆ 

ελέγχει την πληρότητα του (υπο)φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των 

προβλεποµένων εγγράφων. Η Ε∆ δεν είναι υποχρεωµένη κατά την αποσφράγιση να 

ελέγξει τη συµµόρφωση των προσφορών προς τους όρους της Προκήρυξης. Οι (υπο) 

φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται 

και σφραγίζονται και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από την Ε∆ και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγιστεί σε 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.  

16.1.5. Όσοι από τους υποψήφιους επιθυµούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο 

των προσφορών των υπολοίπων µπορούν να το πράξουν στα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής, ενώπιον της αρµόδιας Ε∆, σε χρόνο που ορίζει η Ε∆ για το 

σκοπό αυτό. Αντίγραφα ή φωτοτυπίες για το σύνολο ή µέρος του περιεχοµένου των 

προσφορών δεν δίνονται, είναι δυνατόν όµως να κρατηθούν σηµειώσεις εκ µέρους 

των υποψηφίων. 

16.1.6. Η Ε∆ εξετάζει σε επόµενη συνεδρίασή της κεκλεισµένων των θυρών τα 

στοιχεία του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». Ειδικότερα, η Ε∆ 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
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υπογράφεται από την Ε∆.   

16.1.7. Στη συνέχεια, η Ε∆ προβαίνει στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 16.2 της παρούσας και συντάσσει πρακτικό 

για την απόρριψη των Τεχνικών Προσφορών που δεν γίνονται αποδεικτές και την 

αποδοχή και βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών µε βάση τα «Κριτήρια 

Αξιολόγησης» της παρ. 16.2.3 της παρούσας.    

16.2. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Βαθµολόγηση Τεχνικών 

Προσφορών 

16.2.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά.  

16.2.2. Πρώτα θα αξιολογηθεί και θα βαθµολογηθεί η Τεχνική Προσφορά των 

υποψηφίων από την Ε∆ σύµφωνα µε τα «Κριτήρια Αξιολόγησης», όπως αυτά 

προσδιορίζονται στον κατωτέρω Πίνακα της παρ. 16.2.3 της παρούσας και στη 

συνέχεια θα αξιολογηθεί η Οικονοµική Προσφορά τους.  

Όλα τα επί µέρους κριτήρια αξιολόγησης βαθµολογούνται αυτόνοµα από 100 έως 120 

βαθµούς. 

Ο βαθµός  της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒ) προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

ΤΒ =  Α + Β + Γ 

Όπου Α, Β και Γ είναι τα αθροίσµατα των σταθµισµένων βαθµολογιών των 

αντίστοιχων κατηγοριών κριτηρίων του Πίνακα της παρ. 16.2.3 της παρούσας. 

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές 

απαιτήσεις/προδιαγραφές (απαράβατοι όροι), 

-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι 

όροι] και λοιπές απαιτήσεις της Προκήρυξης και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις 

υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Προκήρυξης. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο 

στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε 
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Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

16.2.3. Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων θα γίνει µε βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης  

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Τεχνικές 

προδιαγραφές 

(Παράρτηµα Α) 

1. 
Προδιαγραφές Φορητών Αναλυτών 

Φάσµατος 
(75%)  

1.1 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών – 

Κριτηρίων Α.1, Α.3, Α.4, Α.8 και Α.13 
14% 

Α.1, Α.3, Α.4, 

Α.8 και Α.13 

1.2 Συνολικό βάρος του κάθε σετ οργάνων 

που καλύπτουν την επιθυµητή ζώνη 

συχνοτήτων και κάλυψη Τεχνικής 

Προδιαγραφής Α.2 

14% 

Α.2 και Α.10 

1.3 Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά αναλυτών 

φάσµατος (εύρος ζώνης συχνοτήτων, 

resolution bandwidth, µέγιστο span και 

ελάχιστη ισχύς ανιχνεύσιµου RF σήµατος ) 

38% 

Α.5, Α.6, Α.7 και 

Α.8 

1.4 ∆ιάρκεια λειτουργίας µε µπαταρία και 

θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας 
9% 

Α.11 και Α.12 

2. Προδιαγραφές Φορητών Κεραιών (17%)  

2.1 Τύπος κεραιών, τρόπος µεταφοράς τους 

και δυνατότητα προσαρµογής σε τρίποδο 
6% 

Β.2, Β.5, Β.6 και 

Β.7  

2.2 Εύρος ζώνης συχνοτήτων, κέρδος και 

αριθµός κεραιών ανά σετ που καλύπτουν 

την επιθυµητή ζώνη συχνοτήτων  

11% 

Β.1, Β.3 και Β.4  

3. Προδιαγραφές Φορητών 

Υπολογιστών 
(8%) 

 

3.1 Μέγεθος οθόνης, επεξεργαστής, µνήµη, 

σκληρός δίσκος και λειτουργικό σύστηµα 
8% 

Γ.1, Γ.2, Γ.3, 

Γ.4, Γ.5 και Γ.6  

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

16.2.4. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Ε∆ υποβάλει τα 

πρακτικά και εισήγησή της προς την Ολοµέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

εκδίδει την απόφαση έγκρισης ελέγχου δικαιολογητικών και της τεχνικής 

αξιολόγησης. 

16.2.5. Οι υποψήφιοι στο ∆ιαγωνισµό ενηµερώνονται καταλλήλως από την Ε∆ για 

την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Οι Φάκελοι Οικονοµικής 
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Προσφοράς των αποκλεισθέντων υποψηφίων παραµένουν κλειστοί, δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους υποψήφιους µετά το τέλος της 

διαδικασίας. 

16.3. Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών και τελική κατάταξη 

16.3.1. Η Ε∆ συνέρχεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση, ο τόπος και ο χρόνος της 

οποίας γνωστοποιείται µε σχετική πρόσκληση µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) στους 

υποψήφιους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης και κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο παρόν στάδιο. Κατά τη συνεδρίαση 

µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο όλοι οι υποψήφιοι σε αυτό το στάδιο του 

∆ιαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση, η Ε∆ µονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις 

Οικονοµικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών 

στοιχείων.  

16.3.2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Ε∆ συνεδριάζει 

κεκλεισµένων των θυρών και προβαίνει στην τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση: 

• Ελέγχει και αξιολογεί τις Οικονοµικές Προσφορές. 

• Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 

Οικονοµικών Προσφορών. 

• Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών 

προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή 

συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. 

• Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό επιλογής υποψηφίου Αναδόχου. 

  

Η τελική βαθµολογία κάθε προσφοράς (Λ) προκύπτει µε βάση τον ακόλουθο 

τύπο: 

- Λi = (60) * ( ΤΒi / ΤΒmax ) + (40) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

i:     δείκτης που ταυτοποιεί Προσφορά (i=1,...,N για Ν προσφορές) 

ΤΒmax  η συνολική  βαθµολογία που έλαβε η Τεχνική Προσφορά µε την πιο 
υψηλή βαθµολογία  

ΤΒi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
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Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη  χαµηλότερη τιµή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

      Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Η τελική βαθµολογία (Λ) στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Οι τελικές 

βαθµολογίες ταξινοµούνται σε φθίνουσα σειρά για την επιλογή του πρώτου, του 

δεύτερου κλπ. Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε τη µεγαλύτερη τελική βαθµολογία 

(Λ). 

Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθµολογίες (Λ) θεωρούνται ισοδύναµες. Στην 

περίπτωση αυτή οι ισοδύναµες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως 

προς την τεχνική βαθµολογία του υποψηφίου. 

16.3.3. Η Ε∆ συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών, 

στο οποίο επισυνάπτεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά 

φθίνουσα σειρά και προτείνει την ανακήρυξη του πρώτου κατά σειρά αξιολόγησης 

υποψηφίου ως Αναδόχου, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.  

Οι υποψήφιοι στο ∆ιαγωνισµό ενηµερώνονται από την Ε∆ για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους και την τελική επιλογή Αναδόχου. 

16.3.4. Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το αποτέλεσµά του από την 

Ολοµέλεια της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται από την 

Ε∆ στον Ανάδοχο. Οι υποψήφιοι στο ∆ιαγωνισµό ενηµερώνονται από την Ε∆ για την 

αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους και την τελική επιλογή Αναδόχου. 

Άρθρο 17 

∆ιαδικασία Κατακύρωσης 

17.1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα οριζόµενα 

στο προηγούµενο άρθρο, η Ε∆ καλεί εγγράφως τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε 

πρώτος σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης («προσωρινό Ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 

τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη II, III και IV του ΤΕΥ∆. 

17.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εντός της ανωτέρω προθεσµίας στην Ε∆. 
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17.3. Η Ε∆ αποστέλλει ανακοίνωση στον προσωρινό Ανάδοχο, προς τον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο 

αποσφράγισης του φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. Η ανακοίνωση 

αποστέλλεται και στους λοιπούς υποψήφιους, που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά. 

17.4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη 

διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

προσωρινού Αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν 

γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

17.5. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα 

προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσµία, εφόσον αυτό αιτιολογείται επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.    

17.6. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά, 

που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή 

των λόγων αποκλεισµού των Μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ ή η πλήρωση µιας 

ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του Μέρους 

IV.A, IV.B και IV.Γ αυτού, τότε εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 

3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 

17.7. Η διαδικασία ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού από την Ε∆ και τη διαβίβαση του φακέλου στην Ολοµέλεια της 

Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

Αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού.    

17.8. Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το τελικό πρακτικό της Ε∆ από 

την Ολοµέλεια της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και εξέτασης των προσφορών, 

κοινοποιείται σε κάθε υποψήφιο εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους υποψήφιους. 

17.9. Σε περίπτωση που η προµήθεια κατακυρωθεί σε ένωση οικονοµικών φορέων, 

της οποίας τα µέλη υπέβαλαν κοινή προσφορά, καθένας από αυτούς τους 

οικονοµικούς φορείς ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

17.10. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος 

του ∆ιαγωνισµού για το σύνολο ή µέρος της υπό ανάθεση προµήθειας. 

17.11. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση την απόφαση κατακύρωσης, την 

Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού και τα στοιχεία προσφοράς του Αναδόχου, περιέχει δε 

όσες τροποποιήσεις, συµπληρώσεις, διευκρινίσεις κλπ κρίνονται αναγκαίες για την 

εξασφάλιση των συµφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την καλύτερη δυνατή 

αποτύπωση της βούλησης των µερών, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Άρθρο 18 

Περιεχόµενα φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

18.1. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που ο προσωρινός 

Ανάδοχος καλείται να υποβάλει στην προθεσµία της παρ. 17.1 της παρούσας είναι τα 

ακόλουθα: 

18.1.1. Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ («Λόγοι αποκλεισµού που 

σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες»), απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 

ο εν λόγω υποψήφιος,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριµήνου  πριν  από  

την κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  

οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί µε τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση για κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016.  

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του 

άρθρου 73 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4412/2016.  

18.1.2. Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ («Λόγοι που σχετίζονται µε 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης»), πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους-µέλους ή χώρας, από το οποίο 
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να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της  ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, ο προσωρινός Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.    

18.1.3. Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ («Λόγοι που σχετίζονται µε 

αφερεγγυότητα ή επαγγελµατικό παράπτωµα»): 

α. Για τις περιπτώσεις της παρ. 10.2.4 της παρούσας, πιστοποιητικό  αρµόδιας  

δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 

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

προσωρινός Ανάδοχος  δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 73 παρ. 4 περ. β του Ν. 4412/2016. 

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 παρ. 18.1.1 και 18.2.2, καθώς και στην παρ. 

10.2.4 της παρούσας, 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 του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο υποψήφιος.  

β. Για την περίπτωση της παρ. 10.2.3 της παρούσας, ήτοι για τη µη αθέτηση των 

ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στο µέρος 

λόγοι αποκλεισµού.  

18.1.4. Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Α («Καταλληλότητα») του ΤΕΥ∆, 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου, µε το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του 

κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επιδόσεως της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

18.1.5. Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Β («Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 

επάρκεια») του ΤΕΥ∆, δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του 
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υποψηφίου (ή των µελών της κοινοπραξίας) για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές 

χρήσεις, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του. 

18.1.5.1. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί ένωση οικονοµικών φορέων, τα 

αιτούµενα στην παρ. 18.1.5 της παρούσας πρέπει να υποβάλλονται για κάθε µέλος 

της ένωσης, η πλήρωση, ωστόσο, των σχετικών απαιτήσεων αρκεί να καλύπτεται από 

ένα εκ των µελών της ένωσης.  

18.1.6. Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Γ («Τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα») του ΤΕΥ∆, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκοµίσει τα ίδια τα συµβατικά 

κείµενα ή τα σχετικά χωρία των συµβάσεων ή τιµολόγια ή συστατικές επιστολές ή 

πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή (εάν ο 

αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας) ή πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης (εάν 

αποδέκτης είναι ιδιώτης) και από τα οποία να προκύπτουν τα οικεία αναφερόµενα 

στοιχεία. 

18.1.7. Αναφορά του τµήµατος της σύµβασης που ο υποψήφιος προτίθεται, 

ενδεχοµένως, να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριµένους τρίτους (φυσικά ή µη 

πρόσωπα) και έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής, όπως 

αποτυπώνεται στο Μέρος ΙΙ.Γ («Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην 

ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας») του ΤΕΥ∆. 

18.2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν 

τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 

18.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον προσωρινό 

Ανάδοχο να υποβάλει µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 

παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στα χαρακτηριστικά 

και τις επιδόσεις του εξοπλισµού που συνιστά το αντικείµενο της υπό ανάθεση 

προµήθειας και ζητούνται στο Παράρτηµα Α της παρούσας.  

Άρθρο 19 

Απόρριψη Προσφορών 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών από την αρµόδια Ε∆, απορρίπτει ιδίως, ως απαράδεκτη, προσφορά: 



34 

 

19.1. Η οποία υποβάλλεται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των 

προσφορών. 

19.2. 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 τη συµπλήρωσή της.  

19.3. Η οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση ουσιωδών όρων της παρούσας 

Προκήρυξης.  

19.4. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.  

19.5. Η οποία υποβάλλεται από έναν υποψήφιο που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων 

που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.   

19.6. Η οποία δεν περιλαµβάνει µετάφραση των δικαιολογητικών στην ελληνική 

γλώσσα ή ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση εγκατάστασης του 

υποψηφίου στην αλλοδαπή. 

19.7. Λόγω µη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συµµετοχής.  

19.8. Λόγω ελλιπούς υποβολής ή κατάθεσης των δικαιολογητικών που ζητούνται από 

την Προκήρυξη, καθώς, επίσης, και λόγω µη παροχής διευκρινίσεων επί νοµίµως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών εντός των ηµερών που προβλέπονται από την 

ηµεροµηνία του σχετικού εγγράφου αιτήµατος της Ε∆. 

19.9. Με χρόνο ισχύος µικρότερο από το ζητούµενο. 

19.10. Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της προσφοράς ή µη απάντησης 

εντός του ορισµένου χρονικού διαστήµατος, αν προκύψει σχετικό ζήτηµα. 

19.11. Η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/και αντιφατική. 

19.12. Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις 

της Προκήρυξης. 

19.13. Από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

19.14. Η οποία δε δίνει τιµή σε ευρώ ή δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος. 

19.15. Όταν το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου. 
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Άρθρο 20 

Υποβολή ενστάσεων - προσφυγών 

20.1. Για κάθε πράξη της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά µε το διενεργούµενο 

∆ιαγωνισµό είναι δυνατόν να ασκηθεί ένσταση από κάθε υποψήφιο που έχει 

συµµετάσχει ή αποκλεισθεί από ορισµένο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επί 

αυτών αποφαίνεται η Ολοµέλεια της Αναθέτουσας Αρχής µετά από εισήγηση της Ε∆, 

ενώ ειδοποιούνται σχετικά οι υποψήφιοι.  

20.2. Ένσταση κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) 

ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλοµένης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

υποψήφιο. Ένσταση κατά της παρούσας Προκήρυξης υποβάλλεται στην αρµόδια για 

τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι πέντε (5) 

ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

20.3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, µε την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.   

20.4. Ο Ανάδοχος δύναται, επίσης, να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων 

που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης 

στις ακόλουθες, ιδίως, περιπτώσεις: 

α. Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τον εξοπλισµό ή δεν επισκεύασε 

ή συντήρησε αυτόν µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, 

β. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 

ποσότητας του εξοπλισµού.  

Η προθεσµία άσκησης είναι τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο 

της προσβαλλοµένης απόφασης. Η απόφαση που θα εκδοθεί επί της προσφυγής δεν 

επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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Άρθρο 21 

Ματαίωση του ∆ιαγωνισµού 

21.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από 

γνώµη της Ε∆, να µαταιώσει το ∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως 

στις παρακάτω περιπτώσεις: 

(α) Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των υποψηφίων ή 

συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Προκήρυξης, 

(β) Εάν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύµβασης, 

(γ) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

(δ) Εάν οι τεχνικές και οικονοµικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή για την οποία προορίζεται η υπό ανάθεση 

προµήθεια, 

(ε) Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 

(στ) Εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 

(ζ) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ισχύος των προσφορών, 

(η) Λόγω λήξης του ανώτατου προβλεποµένου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των 

προσφορών µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, 

(θ) Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως, ιδίως, δηµόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

21.2. Σε περίπτωση µαταίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή 

επιστρέφει στους υποψήφιους τις προσφορές τους και µπορεί να επαναλάβει τη 

διαδικασία, µε τροποποίηση ή µη των όρων της.  Η µαταίωση του ∆ιαγωνισµού δε 

δηµιουργεί σε καµία περίπτωση υποχρέωση αποζηµίωσης υποψηφίων από την 

Αναθέτουσα Αρχή για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές ζηµίες 

τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. 

21.3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία 
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ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 

από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  

21.4. Κάθε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε το διενεργούµενο 

∆ιαγωνισµό κοινοποιείται στους υποψήφιους ή/και στον Ανάδοχο µε επιστολή, 

τηλεοµοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο µέσο.  

Άρθρο 22 

Υπογραφή σύµβασης 

22.1. Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται ο ∆ιαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος, 

εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, 

προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση οικονοµικών φορέων, τα 

έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύµβαση. 

β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, που θα ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος 

µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο. Σε περίπτωση 

παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό 

διάστηµα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη 

σύµφωνα µε το συνηµµένο στο Παράρτηµα Β της παρούσας υπόδειγµα. 

22.2. Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο 

ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στην 

ταχθείσα προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα έγγραφα και κηρυχθεί 

έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 28 της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το 

δικαίωµα να καλέσει υπό τους ίδιους ακριβώς όρους τον υποψήφιο που υπέβαλε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας 

από τους υποψήφιους δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία 

ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016. 

22.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην 

Αναθέτουσα Αρχή κάθε µεταβολή που γίνεται στην έδρα της επιχείρησης σε σχέση µε 

την αρχικώς δηλωθείσα στο ∆ιαγωνισµό µέχρι την ολοκλήρωση της ανατεθειµένης 

προµήθειας, άλλως κάθε κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί 

επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.  
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22.4. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 

περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, κατισχύει όµως 

αυτών και θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον 

Ανάδοχο η σύνταξη της σύµβασης και σε άλλη γλώσσα, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει µε 

ευθύνη και έξοδά του την επίσηµη µετάφραση του ελληνικού κειµένου. Μεταξύ των 

δύο κειµένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείµενο, το οποίο 

και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

22.5. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από 

τη σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά 

σειρά η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η 

Οικονοµική του Προσφορά και η παρούσα Προκήρυξη.  

22.6. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης της ΕΠΠ της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Άρθρο 23 

Χρόνος παράδοσης 

23.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισµό µέσα στα χρονικά όρια και µε 

τον τρόπο που προβλέπεται στη σύµβαση.  

23.2. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς 

αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 24 

Παραλαβή εξοπλισµού 

24.1. Η παραλαβή του εξοπλισµού και η σχετική διαδικασία καθορίζεται στα άρθρα 

208-209 του Ν. 4412/2016.  

24.2. Η παραλαβή του εξοπλισµού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθορισµένο από τη σύµβαση χρόνο.  
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24.3. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την 

ΕΠΠ πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια του 

µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από τη µακροσκοπική 

εξέταση και άλλους ελέγχους, συντάσσεται από την ΕΠΠ, εκτός από το πρωτόκολλο 

µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών. Εάν, λόγω της φύσεως του 

είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την ΕΠΠ και δε 

µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του ανωτέρω 

πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την ΕΠΠ χωρίς να προηγηθεί σύνταξη 

πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας. 

24.4. Εφόσον κριθεί από την ΕΠΠ της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύµβαση 

ότι οι παρεκκλίσεις του εξοπλισµού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωµοδότηση της ΕΠΠ, ο εξοπλισµός µπορεί ν’ απορριφθεί. Ο Ανάδοχος 

έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηµα για επανεξέταση εξοπλισµού σε δευτεροβάθµια 

επιτροπή παραλαβής µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.   

24.5. Αν η παραλαβή του εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγµατοποιηθεί από την ΕΠΠ µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, 

θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την ΕΠΠ αποδεικτικό 

προσκόµισης τούτου, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη της 

Αναθέτουσας Αρχής εκδίδει δελτίο εισαγωγής του εξοπλισµού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του Αναδόχου. 

24.6. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για την 

ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισµό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 

ηµεροµηνία που η ΕΠΠ είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.  

24.7. Τα έξοδα µεταφοράς στο σηµείο που θα υποδείξει η ΕΠΠ για την προσκόµιση 

του εξοπλισµού θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.   
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Άρθρο 25 

Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση του εξοπλισµού 

25.1. Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός ή µέρος αυτού παραδοθεί ή αντικατασταθεί 

µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και 

µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης επιβάλλονται, εκτός των τυχόν 

προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµα σύµφωνα µε το άρθρο 

207 του Ν. 4412/2016.  

25.2. Ο Ανάδοχος, που επικαλείται ανωτέρα βία για την εξωσυµβατική προσκόµιση 

του εξοπλισµού, υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τη λήψη 

αιτιολογηµένης απόφασης του αποφαινοµένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 26 

Απόρριψη των συµβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

26.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 

ποσότητας του εξοπλισµού, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από 

γνωµοδότηση της ΕΠΠ, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να 

είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται 

από την απόφαση αυτή. 

26.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 

προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 

½ του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

26.3. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τον εξοπλισµό που απορρίφθηκε µέσα στην 

προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.  

26.4. Η επιστροφή του εξοπλισµού που απορρίφθηκε γίνεται µετά την προσκόµιση 

ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.    

Άρθρο 27 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

27.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
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27.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε 

αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.  

27.3. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν 

υπεργολάβων ή συµβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, 

συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των 

δικαιωµάτων που του χορηγούνται µε τη σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόµενες υποχρεώσεις. 

27.4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 

λαµβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή 

αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό 

που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύµβασης), χωρίς την προηγούµενη 

έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η τήρηση των καθηκόντων 

εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας των προσώπων που χρησιµοποιεί αποτελεί 

υποχρέωση του Αναδόχου. Η παρούσα παράγραφος δεν αφορά σε πληροφορίες, που 

αποτελούν κοινό κτήµα, όχι όµως ως αποτέλεσµα παράβασης της παρούσας 

παραγράφου. Η επιβαλλόµενη µε την παρούσα υποχρέωση εχεµύθειας θα ισχύει και 

µετά την ολοκλήρωση του παρόντος ∆ιαγωνισµού και θα δεσµεύει και τους 

υποψήφιους, που δεν ανακηρύχθηκαν Ανάδοχοι. 

27.5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε 

ζηµία ή βλάβη που τυχόν προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που 

απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου. Η Αναθέτουσα Αρχή 

λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 

προσωπικού του Αναδόχου, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε 

τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται η προµήθεια.  

27.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 

εµποδίζει πράξεις και παραλείψεις που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο 

προς το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

27.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το 

προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της προµήθειας.  



42 

 

27.8. Ο Ανάδοχος οφείλει ν’ αποφεύγει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβολή της 

συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε εξαίρεση 

την απλή αναφορά στο πελατολόγιό του. 

27.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας και προστασίας 

για την αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και στις εγκαταστάσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, 

φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, που θα 

προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή προστηθέντων αυτού 

ή ακόµα και από ελαττωµατικό εξοπλισµό, κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 

27.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και προσήκουσα 

προµήθεια του εξοπλισµού, που συνιστά το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού 

στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύµβασης, 

τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα και εγγυάται ότι ο εν 

λόγω εξοπλισµός ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και 

ιδιότητες, όπως διατυπώνονται στην παρούσα.  

27.11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία κ.τ.λ., τα µέλη που 

αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία κ.τ.λ. θα είναι από κοινού και ολοκληρωτικά 

υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των από την 

παρούσα απορρεουσών υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους 

συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους ισχύουν µόνον στις εσωτερικές τους 

σχέσεις και, σε καµία περίπτωση, δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση του έργου. 

27.12. Ειδικότερες υποχρεώσεις του Αναδόχου θα καθοριστούν στη σύµβασή του µε 

την Αναθέτουσα Αρχή.  

Άρθρο 28 

Κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου 

28.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 

στο όνοµά του και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016, 

όταν: 

- ∆εν προσέρχεται να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίστηκε 

στην ειδική προς τούτο πρόσκληση. 
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- ∆ε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε.  

- Σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί ο 

εξοπλισµός.  

28.2. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση, 

όταν: 

- Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δε φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή 

αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Άρθρο 29 

Ποινικές ρήτρες – Θάνατος ή πτώχευση Αναδόχου 

29.1. Μη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου επιτρέπει στην 

Αναθέτουσα Αρχή να απαιτήσει την κατάπτωση ποινικών ρητρών, όπως αυτές 

προσδιορίζονται ειδικότερα στο κείµενο της σύµβασης που θα υπογραφεί.  

24.2. Το ποσόν των ποινικών ρητρών θα παρακρατείται/συµψηφίζεται από/µε την 

αµοιβή ή οποιοδήποτε ποσό οφειλόµενο από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον 

Ανάδοχο ή θα αναζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

κρίνει αυτή σκόπιµο. Σε περίπτωση που το ποσό των ποινικών ρητρών υπερβαίνει τις 

ήδη καταβληθείσες πληρωµές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει αµέσως στην 

Αναθέτουσα Αρχή το υπερβάλλον. 

29.3. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίζει µονοµερώς για την τύχη της σύµβασης, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται 

στο κείµενο της σύµβασης που θα υπογραφεί.  

Άρθρο 30 

Εκχώρηση και υπεργολαβία 

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο του συνόλου 

ή µέρους της σύµβασης χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ακόµη και σε περίπτωση εκχώρησης ή υπεργολαβικής ανάθεσης ο Ανάδοχος διατηρεί 

εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη µε τον τρίτο εκδοχέα ή υπεργολάβο, τόσο για 
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την καλή εκτέλεση της σύµβασης, όσο και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζηµίας 

που οφείλεται στο γεγονός της εκχώρησης ή της υπεργολαβικής ανάθεσης. 

Άρθρο 31 

Εµπιστευτικότητα 

31.1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς του Αναδόχου δηµοσιότητα 

αναφορικά µε τα στοιχεία του παρόντος ∆ιαγωνισµού και της σύµβασης, χωρίς 

προγενέστερη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο όρος αυτός εξακολουθεί 

να ισχύει σε όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, καθώς και µετά τη λήξη ή την µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο λύση αυτής. 

31.2. Η εµπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συµφωνίας. Αίρεται δε 

αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως 

αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη, τους νοµικούς τους 

παραστάτες, καθώς και τους δικαστές/διαιτητές. Σε καµία περίπτωση η 

εµπιστευτικότητα δε δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του ελληνικού 

κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

31.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 

υποψήφιοι και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, 

συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των 

εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας υποψήφιος  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.  

Άρθρο 32 

Καταγγελία – Λύση σύµβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

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 µία από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης.   
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γ. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τη σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή και 

διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, παρά την προς τούτο όχληση της ΕΠΠ. 

δ. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

ε. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί σε εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο 

ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών στοιχείων του. 

στ. Εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση του επαγγέλµατός του ή για κάποιο από τα οικονοµικά εγκλήµατα. 

ζ. Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

          Άρθρο 33 

∆ικαιοδοσία – Εφαρµοστέο δίκαιο 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από τη σύµβαση και αφορά την 

εκτέλεση, την εφαρµογή, την ερµηνεία αυτής και εν γένει όλες τις σχέσεις που 

δηµιουργούνται από αυτήν είναι αποκλειστικά αρµόδια τα δικαστήρια της Αθήνας και 

εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Τεχνικές προδιαγραφές συστηµάτων φορητών φασµατικών αναλυτών 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή τον παρακάτω 

εξοπλισµό:  

Α. ∆ύο (2) σετ φορητών αναλυτών φάσµατος (spectrum analyzers) µε εύρος ζώνης 

συχνοτήτων τουλάχιστον από 2 GHz έως 40 GHz. Το κάθε σετ µπορεί να αποτελείται 

από περισσότερα του ενός όργανα, τα οποία πρέπει, όµως, να είναι του ιδίου 

κατασκευαστή και της ίδιας σειράς και να διαθέτουν ενσωµατωµένη οθόνη για την 

απεικόνιση των σηµάτων. Το συνολικό βάρος του κάθε σετ οργάνων δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα 2.5 kg. Επίσης, τουλάχιστον δύο (2) σετ κατάλληλου λογισµικού και  

εξοπλισµού (αν είναι απαραίτητο) για τη µεταφορά και ανάλυση των αποθηκευµένων 

µετρήσεων σε προσωπικό υπολογιστή σε περιβάλλον MICROSOFT WINDOWS. Οι 

ανωτέρω συσκευές πρέπει να συµµορφώνονται τουλάχιστον µε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για το κάθε σετ φορητών 

αναλυτών φάσµατος 

α/α Χαρακτηριστικό Ελάχιστη 

Απαιτούµενη 

Επίδοση 

Απάντηση Παραποµπή 

Α.1 Φασµατική απεικόνιση 

ηλεκτροµαγνητικών 

σηµάτων 

Ναι   

Α.2 Το κάθε όργανο του 

σετ διαθέτει 

ενσωµατωµένη οθόνη 

για την απεικόνιση των 

σηµάτων 

Ναι   

Α.3 Λειτουργία οργάνων µε 

µπαταρία 

Ναι   

Α.4 ∆υνατότητα 

αποθήκευσης 

µετρήσεων και 

µεταφορά τους σε Η/Υ 

σε περιβάλλον 

Ναι   
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α/α Χαρακτηριστικό Ελάχιστη 

Απαιτούµενη 

Επίδοση 

Απάντηση Παραποµπή 

MICROSOFT 

WINDOWS 

Α.5 Συχνότητες µέτρησης 

ηλεκτροµαγνητικών 

σηµάτων: 

2 GHz έως 40 

GHz 

  

Α.6 Ελάχιστη τιµή 

resolution bandwidth 

<2 MHz   

Α.7 Ελάχιστη τιµή εύρους 

ζώνης απεικόνισης 

(span) 

<200 MHz   

Α.8 Μέγιστη τιµή εύρους 

ζώνης απεικόνισης 

(span) 

Ολόκληρο το 

εύρος ζώνης του 

αντίστοιχου 

οργάνου  

  

A.9 Ελάχιστη ισχύς 

ανιχνεύσιµου RF 

σήµατος στην είσοδο 

του φασµατικού 

αναλυτή 

<-95 dBm   

Α.10 Βάρος µετρητικής 

διάταξης (ολόκληρου 

του σετ οργάνων): 

< 2.5 kg   

Α.11 Ελάχιστη διάρκεια 

λειτουργίας µε 

µπαταρία 

2 ώρες   

Α.12 Λειτουργία σε εύρος 

θερµοκρασιών: 

-15oC έως +40oC   

Α.13 Ειδική βαλίτσα 

µεταφοράς του σετ 

των αναλυτών 

φάσµατος 

Ναι   
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Β. ∆ύο (2) σετ φορητών κεραιών τύπου χοανοκεραίας που θα έχουν τη δυνατότητα 

διασύνδεσης µε το σετ των φορητών αναλυτών φάσµατος της παραγράφου Α. Το 

κάθε σετ µπορεί να αποτελείται από περισσότερες της µιας κεραίες,  ενώ το εύρος 

ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας τους πρέπει να είναι τουλάχιστον από 7 GHz έως 40 

GHz. Οι ανωτέρω διατάξεις πρέπει να συµµορφώνονται τουλάχιστον µε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για το κάθε σετ των φορητών 

κεραιών  

α/α Χαρακτηριστικό Ελάχιστη 

Απαιτούµενη 

Επίδοση 

Απάντηση 
Παραποµπή 

Β.1 Εύρος ζώνης 

συχνοτήτων του σετ 

των φορητών κεραιών  

7 GHz – 40 GHz   

Β.2 Οι κεραίες είναι τύπου 

χοανοκεραίας 
Ναι 

  

Β.3 Κέρδος κεραιών >14 dBi   

Β.4 Μέγιστος αριθµός 

κεραιών ανά σετ που 

καλύπτουν την 

επιθυµητή ζώνη 

συχνοτήτων 

5   

Β.5 Ειδική βαλίτσα 

µεταφοράς του σετ των 

φορητών κεραιών 

Ναι   

Β.6 ∆υνατότητα 

προσαρµογής της κάθε 

κεραίας σε τρίποδο 

Ναι   

Β.7 Προµήθεια ενός 

τριπόδου για κάθε σετ 

φορητών κεραιών 

Ναι   
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Επιπρόσθετα, µαζί µε τις κεραίες θα πρέπει να παρασχεθούν και δύο τρίποδα στα 

οποία θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές για τις προσαρµογές των κεραιών, καθώς 

και τα κατάλληλα οµοαξονικά καλώδια για τη διασύνδεση των σετ των κεραιών µε τα 

σετ των αναλυτών φάσµατος. 

 

Γ. ∆ύο (2) φορητοί υπολογιστές (laptops) µε εγκατεστηµένα Windows 10 και το 

απαραίτητο λογισµικό για τη διασύνδεσή τους µε τους φορητούς αναλυτές 

φάσµατος, ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά και ανάλυση των αποθηκευµένων 

µετρήσεων. Οι φορητοί υπολογιστές πρέπει να συµµορφώνονται τουλάχιστον µε τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για κάθε ένα φορητό 

υπολογιστή 

α/α Χαρακτηριστικό Ελάχιστη 

Απαιτούµενη 

Επίδοση 

Απάντηση Παραποµπή 

Γ.1 Μέγεθος οθόνης 

(κατηγορία) 13,3’’ 

ίντσες και touch display 

ΝΑΙ   

Γ.2 Επεξεργαστής 6ης γενιάς Intel 

Core™ i7  

  

Γ.3 Μνήµη 16 GB   

Γ.4 Σκληρός δίσκος 512 GB Solid 

state 

  

Γ.5 Λειτουργικό Microsoft 

Windows 10 

(αγγλικά) 

  

Γ.6 Λογισµικό επεξεργασίας 

κειµένου 

Microsoft Office 

Home & Business 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Επωνυµία Τράπεζας 

Κατάστηµα 

∆ιεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας  

Τηλέφωνο  

Φαξ 

             Ηµεροµηνία Έκδοσης…………………… 

            ΕΥΡΩ……………………….. 

 

ΠΡΟΣ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Υπ'αριθ...........ΕΥΡΩ……….. 

 

Κύριοι, 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ 

της …………………….………………………, δ/νση ……………………… µε Α.Φ.Μ. 

…………………….. για ποσό ευρώ …………..……. . Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η 

ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης µεταξύ της ΕΕΤΤ και της 

……………………………………..., αναφορικά µε το έργο «Προµήθεια συστηµάτων 

φορητών φασµατικών αναλυτών». 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση διζήσεως από το 

δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και 

των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 

852-855, 862-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατά µας που τυχόν 

απορρέουν από τα υπ’ όψιν άρθρα.  

3. Σε περίπτωση που µας γνωστοποιήσετε την απόφασή σας ότι η 

…………………………………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 
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περιγράφεται ανωτέρω στο σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την 

παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας, 

εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα µας περιέλθει σχετικό αίτηµά 

σας.  

4. Για την καταβολή της υπ’ όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση, 

ενέργεια ή συγκατάθεση της ..............................................., ούτε θα ληφθεί υπ’ 

όψιν οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή 

στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση 

αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπ’ όψιν εγγύησή µας θα παραµείνει σε πλήρη 

ισχύ µέχρι να επιστραφεί σε εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπ’ όψιν εγγύηση. Μέχρι 

τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σε εσάς του ποσού 

της εγγύησης. 

 

Βεβαιούµε
1
 υπεύθυνα ότι όλες οι ισχύουσες εγγυητικές επιστολές µας, που 

έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και σε Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν ξεπερνούν το σχετικό όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος. 

 

 

 

 

Με τιµή 

 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 

 

 

                                                           
1
 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα «Βεβαιούµε ότι σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία και τους κανονισµούς του κράτους της έδρας µας, δεν έχουµε κανένα 

περιορισµό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ Γ-Ι 

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 

 

Κυρίες, Κύριοι,  

O .......................................……………………..............., ως νόµιµος εκπρόσωπος της 

εταιρείας / κοινοπρακτικού σχήµατος / οµίλου / ένωσης /σύµπραξης µε την επωνυµία 

.......................................……….……………............... δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη 

γνώση της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού και των παραρτηµάτων αυτής, την οποία 

αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι η εταιρεία / κοινοπρακτικό σχήµα / όµιλος 

/ ένωση /σύµπραξη, εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος, έχει την ικανότητα να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις της εντός των χρονικών περιθωρίων της σύµβασης και σύµφωνα µε 

τους όρους αυτής. Για το σκοπό αυτό προσφέρουµε µε την παρούσα το κατά 

αποκοπή ποσό των 

………............... Ευρώ (αριθµητικώς) 

....................... Ευρώ (ολογράφως) 

για την ανάληψη του έργου «επιλογής Αναδόχου για την προµήθεια συστηµάτων 

φορητών φασµατικών αναλυτών». 

Το ως άνω ποσό  θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύµβασης και θα περιλαµβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα, φόρους, δασµούς, 

παρακρατήσεις, το όφελος του Αναδόχου κλπ. ∆εν θα περιλαµβάνει µόνον τον Φ.Π.Α. 

επί των τιµολογίων προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

  

 Με τιµή  

 ………………………(ηµεροµηνία) 

 Υπογραφή 

     (Νόµιµου Εκπροσώπου + Σφραγίδα εταιρείας 
 
 /κοινοπραξίας/σύµπραξης) 
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ΕΝΤΥΠΟ Γ-ΙΙ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΣΕΤ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕΤ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕΤ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ π.χ. 

ΚΑΛΩΔΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1  

 

     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΕΝΤΥΠΟ Γ-ΙΙΙ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΝΑ ΣΕΤ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕΤ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΣΕΤ ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΜΕ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

π.χ. ΤΡΙΠΟΔΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1  

 

     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΕΝΤΥΠΟ Γ-ΙV 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΜΕ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

π.χ. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1  

 

     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  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: [……] 

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

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 

- Τηλέφωνο: [……] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): [……] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

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

 

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε 

και υπογράψτε το μέρος V.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: 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 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vi
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vii

· 

2. δωροδοκία
viii,ix

· 

3. απάτη
x
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xi
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xiv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvi

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xix

: 

[……] 

 



63 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xx

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxi

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiii

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxiv

 : 

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 

περιστάσεις
xxv 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxvi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

[] Ναι [] Όχι 
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προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα. 

[] Ναι [] Όχι 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

 

[..........……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ 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 Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής
xxviii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxix

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxx

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

[…................................…] 
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δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

 



69 

 

Γ: 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) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxi

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xxxii

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xxxiii

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xxxiv

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxxv

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται
xxxvi

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxvii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης  για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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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 ευρώ και/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 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

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

“διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 
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2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 
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το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

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

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

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

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

xxviii 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  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxx  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει 

τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxiii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxiv Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, 

εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xxxv Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 

την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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xxxvii 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.  


