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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 Διαγωνισμό για 

την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά 

παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της ΕΕΤΤ», με 

κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά και ανώτατο προϋπολογισμό 

σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000,00), συμπεριλαμβανομένων παντός είδους 

φόρων και εισφορών. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους 

στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι την 25η 

Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η προσφορά στο Διαγωνισμό, μαζί με τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα, πρέπει να 

κατατίθεται (σύμφωνα με το άρθρο 12 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 (Ε.Ε.Τ.Τ.), Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 

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

049, δικτυακός τόπος: www.eett.gr. 

Η Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος Διαγωνισμού 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 Διαγωνισμού  

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης κατά 

παντός κινδύνου μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Αναθέτουσας 
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Αρχής σε ποσοστό 100% της αξίας αυτού. Τα στοιχεία, από τα οποία απαρτίζεται ο εν 

λόγω μηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, η επιμέρους αξία κάθε στοιχείου, 

καθώς και η συνολική αξία του εν λόγω εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Α της παρούσας. Οι απαιτούμενες καλύψεις περιγράφονται στο 

Παράρτημα Β της παρούσας. 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία Διαγωνισμού 

3.1. Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, κατά τα οριζόμενα στο 

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

χαμηλότερη τιμή. 

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

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

Διαγωνισμού. 

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 Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να 

καλέσει τους υποψήφιους να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα 

έγγραφα και πιστοποιητικά.  
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Άρθρο 4 

Δημοσίευση Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών 

4.1. Η παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») (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 Προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον 

εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.  

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

Προκήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού, 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 υποψηφίους από την υποχρέωση να 

υποβάλλουν 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 Διαγωνισμού ή των 

προσφορών δεν γίνεται δεκτή. 

 

Άρθρο 5 

Γλώσσα 

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

καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή 
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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. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε 

γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη 

μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

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

εφόσον είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφραστούν. 

 

Άρθρο 6 

Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ασφαλιστικής κάλυψης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.  

 

Άρθρο 7 

Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής  

7.1. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη εκτιμάται, κατ’ ανώτατο όριο,  στο ποσό των 

σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων  των φόρων, 

δασμών και κρατήσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία.  

7.2. Οι προσφερόμενες τιμές δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ Ο προϋπολογισμός 

αποτελεί το ανώτατο όριο για το σύνολο της προμήθειας, πάνω από το οποίο 

απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή 

του Αναδόχου προκύπτει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα 

ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.  

7.3. Τα ασφάλιστρα θα καταβληθούν εφάπαξ προκαταβολικά, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση και το Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 8 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού 

8.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 
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α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε..  

 β. Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί και ασκούν 

νόμιμα ασφαλιστικές εργασίες, 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.  

γ. Ενώσεις προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον τουλάχιστον ένα 

μέλος αυτών πληροί τα αναφερόμενα στην ανωτέρω (υπό α) παράγραφο.  

Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, είναι 

αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. 

Επισημαίνεται ότι στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους) κάθε μέλους της ένωσης. 

8.2. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή και αποκλείονται ρητώς από το διαγωνισμό 

πράκτορες ασφαλειών, ασφαλειομεσίτες και μεσάζοντες εν γένει.  

8.3. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψήφιοι, εις βάρος των 

οποίων συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού από αυτούς που προβλέπονται στο 

άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).  

8.4. Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό υποψήφιοι, εις βάρος των 

οποίων υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποίαν ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE 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 (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.   

γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’ 48). 

δ. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

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

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

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

ε. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’ 166).  

στ. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2001/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2001, 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 (EE L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 

(Α’ 215).  

8.5. H υποχρέωση αποκλεισμού υποψηφίου εφαρμόζεται, 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 αυτόν. Η υποχρέωση αυτή 

αφορά ιδίως: 
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αα. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

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

ββ. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους.       

8.6. Επίσης, οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, 

όταν: 

α. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

β. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο υποψήφιος συνήψε συμφωνίες με άλλους υποψήφιους με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

γ. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 

του Ν. 4412/2016.  

δ. Έχουν επιδείξει 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.  

ε. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ή έχουν 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις για αποκλεισμό ή ανάθεση.  

στ. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές.   
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ζ. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα 

διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.  

η. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους ή την εθνική νομοθεσία. Το παρόν παύει να 

εφαρμόζεται όταν ο υποψήφιος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.     

θ. Έχει επιβληθεί σε βάρους τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

8.7. Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι ενώσεις προσώπων, σε 

περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού των ως άνω παρ. 2 

και 3 του παρόντος ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους. 

    

Άρθρο 9 

Γενικοί όροι συμμετοχής 

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

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

Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται την πλήρη 

αποδοχή εκ μέρους του των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται 

στην παρούσα στο σύνολό τους. 

9.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 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 Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις, επί ποινή ακυρότητας της 

προσφοράς των υποψηφίων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψήφιους ή 
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διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το 

Διαγωνισμό. 

9.5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

9.6. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσφορά για μέρος της δημοπρατούμενης προμήθειας θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

9.7. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, 

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 

διαγωνισμό. 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. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό, δεν 

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

υποβάλει προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλος μίας και μόνο ένωσης προσώπων), με 

ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 

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

εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις πράξεις του Διαγωνισμού και 

της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την συνολική εξόφληση της 

συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου. Ο καθορισμός του νομίμου εκπροσώπου 

προκύπτει είτε από την νόμιμη ιδιότητά του ως όργανο του υποψηφίου (πχ πρόεδρος 

Δ.Σ. ή/και Διευθύνων Σύμβουλος της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας), είτε από πράξη 

αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου (π.χ. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της 

υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας) είτε από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή 

πράξη του αντίστοιχου του συμβολαιογράφου οργάνου, σύμφωνα με το δίκαιο της 

χώρας προέλευσης των αλλοδαπών υποψηφίων). 
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9.12. Οι υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν αντίκλητο, ο οποίος θα είναι κάτοικος Αθηνών 

που μιλά την ελληνική γλώσσα, εξουσιοδοτημένος ειδικά να παραλαμβάνει όλα τα 

έγγραφα που έχουν σχέση με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 10 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής (κατά την κατάθεση της προσφοράς) 

10.1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά  τους, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,  η οποία 

θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία αναγράφονται τα 

στοιχεία του παρόντος Διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται, κατά την παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

τους, οι προσφέροντες: 

α. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. 

β. Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

γ. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή 

ακύρωσης του Διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος  

δ. Δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 73 «λόγοι αποκλεισμού» του Ν. 4412/2016, ήτοι:  

α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποίαν ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE 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 
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ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.   

γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’ 48). 

δ. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

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

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

ε. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’ 166).  

στ. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2001/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2001, 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 (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α’ 215).  

Η υποχρέωση αποκλεισμού υποψηφίου εφαρμόζεται, επίσης, όταν το 

πρόσωπο εις βάρους 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 αυτόν. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

ιδίως: 

αα. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

ββ. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
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καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους.        

 
 2. 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, η οποία 

θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία αναγράφονται τα 

στοιχεία του παρόντος Διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται, κατά την παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

τους, οι προσφέροντες: 

α. Δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

β. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

γ. Είναι εγγεγραμμένοι:  

 Στο οικείο Επιμελητήριο (Έλληνες πολίτες) κατά την ημέρα διενέργειας του 

Διαγωνισμού ή  

 Στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις (αλλοδαποί) 

κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού.    

δ. Δε συνήψαν συμφωνίες με άλλους προσφέροντες με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, δεν έχουν επιδείξει 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, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά τους. 

ε. Ο χρόνος παράδοσης του είδους είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη.  

στ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι σύμφωνος με την Προκήρυξη. 

ζ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
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δικαιολογητικών. 

η. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.  

θ. Πληρούν τα κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 

75 του Ν. 4412/2016. 

ι. Θα υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά όταν ζητηθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.       

 

 

  

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Ι. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ως άνω Υπεύθυνες 

Δηλώσεις υποβάλουν:  

α. Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

β. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

γ. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου,. 

δ. Ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.  

ΙΙ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, οι ως άνω Υπεύθυνες 

Δηλώσεις αφορούν κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση. 

IV. Η Υπεύθυνη Δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, 

αποκτά βέβαιη χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής 

που τη συνοδεύει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 
  3. 

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό 

με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους. 
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4.  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για υποψήφιους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του υποψηφίου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. 

  5. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

• • Οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε μέλος της ένωσης. 

• Από κάθε οικονομικό φορέα – μέλος που συμμετέχει στην ένωση απαιτείται 

πρακτικό απόφασης Δ.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύμπραξη με 

τα άλλα μέλη της ένωσης, το ποσοστό του καθενός στον προϋπολογισμό του έργου, 

την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης. 

 

10.2. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, ν’ αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, Συμβολαιογράφου 

ή του αρμοδίου επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του, ή, 

σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από τη νομοθεσία της οικείας 

χώρας, από Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, Συμβολαιογράφου ή του αρμοδίου επαγγελματικού φορέα της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσής του στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Η ένορκη αυτή βεβαίωση (ή Υπεύθυνη Δήλωση, κατά τα ανωτέρω) θα 

συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του υποψηφίου. 

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα 

ελληνικά. 
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10.3. Οι ενώσεις προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να 

καταθέσουν τα παραπάνω για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. 

10.4. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, η 

προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για όλα τα μέλη της ένωσης από εκπρόσωπό 

τους ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο με συμβολαιογραφική πράξη. 

 

Β. Τεχνική/επαγγελματική ικανότητα και χρηματοοικονομικά μεγέθη 

υποψηφίου  

Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί και να υποβάλει με την προσφορά του, επί ποινή 

αποκλεισμού, στοιχεία που να καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής του στο 

Διαγωνισμό αναφορικά με την καταλληλότητά του για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας, τη χρηματοοικονομική του επάρκεια και την τεχνική και 

επαγγελματική του ικανότητα: 

 

    
   1. 

Καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.  

Ο υποψήφιος οφείλει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του.  

 
    2. 

Επαγγελματική ικανότητα / εμπειρία υποψηφίου 

Προς απόδειξη της επαγγελματικής του ικανότητας ο υποψήφιος οφείλει να 

προσκομίσει: 

Κατάλογο πελατών του με συμβάσεις ασφάλισης για καλύψεις παρεμφερείς με αυτές 
του Διαγωνισμού, κατά τα τρία (3) τελευταία τουλάχιστον έτη, όπου θα αναφέρονται: 

- τα στοιχεία του πελάτη,  

- το όνομα και το τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας,  

- το αντικείμενο (συνοπτική περιγραφή),  

- η αξία και  

- η διάρκεια της σύμβασης.  

Ο κατάλογος θα έχει την εξής μορφή: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΞΙΑ 
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ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     

     

     

 

Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων 

και ιδίως αντιγράφων συμβάσεων ασφάλισης, πιστοποιητικών από δημόσιες αρχές, τιμολογίων ή 

συστατικών επιστολών, από τα οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία για τα 

τρία (3) τελευταία τουλάχιστον έτη. 

 

Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια 

Αρχή. 

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του 

ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου ή εναλλακτικά η σχετική σύμβαση ασφάλισης. 

   3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια υποψηφίου 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν με την προσφορά τους εντός του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»: 

Β.3.1. Τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς) ή αποσπάσματα 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών) των τριών (3) τελευταίων 

ετών λειτουργίας του, σε περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών αυτών 

καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας, όπου 

είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. 

Β.3.2. Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 

οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών του (ή των μελών της ένωσης) για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές 

χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του. 

  

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
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 1. 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 Επιτροπή Διαγωνισμού 

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 Επιτροπή 

Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, δε λαμβάνεται υπόψη. 

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

Επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν 

προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το σχετικό έγγραφο, η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

 2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί ένωση: 

- Τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται για κάθε 

μέλος της ένωσης. 

- Επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της, αρκεί όμως 

συνολικά να καλύπτονται όλες. 

 

Άρθρο 11 

Εγγυητική Επιστολή 

11.1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  

11.1.1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 

συνολικής αξίας της σύμβασης (μικτό ασφάλιστρο). Η σχετική εγγυητική επιστολή 
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παρέχεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση της 

δημοπρατούμενης προμήθειας. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

παρατίθεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας. 

11.1.2. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει με έγγραφη δήλωσή της στην 

εκδότρια Τράπεζα την κατάπτωση όλου ή έρους του ποσού της εγγυητικής επιστολής 

για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της κατά του αναδόχου λόγω μη τήρησης των 

υποχρεώσεών του, χωρίς βεβαίως να εξαντλείται ή περιορίζεται η ευθύνη του 

αναδόχου στο ποσό της εγγυητικής επιστολής. 

11.2. 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 συντάσσεται στα Ελληνικά ή συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφρασή της.    

11.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.   

11.4. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, 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 12 

Κατάρτιση – Υποβολή προσφορών 

12.1. Περιεχόμενο Προσφορών  

12.1.1. Οι προσφορές κατατίθενται σε κυρίως φάκελο, κλειστό και σφραγισμένο με 

τη σφραγίδα του υποψηφίου, στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: 

- «Προσφορά για το Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την 

Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου 

Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της ΕΕΤΤ».  
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- «Στοιχεία υποψηφίου» (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου και φαξ). 

- «Αντίκλητος» (Πλήρης επωνυμία αντικλήτου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και 

φαξ). 

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

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

Αττικής, τηλ: 210 ……………….., fax: 210 ………………». 

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

- Τη σημείωση: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 

12.1.2. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, πρέπει 

να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός 

τηλεφώνου και φαξ όλων των ανωτέρω. 

12.1.3. Ο κυρίως φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, δυο (2) επί μέρους 

υποφακέλους, ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισμένους με τη σφραγίδα του 

υποψηφίου υποφακέλους, ως εξής: 

Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και  

Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «οικονομική Προσφορά».   

Οι επί μέρους υποφάκελοι φέρουν, επίσης, τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όπως 

αυτές αναγράφονται στην ως άνω υποπαρ. 12.1.1. της παρούσας. 

12.1.4. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και 

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

χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

12.1.5. Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» τοποθετούνται:  

α. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά, τα οποία 

προσδιορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας και 

β. Η Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία προσδιορίζεται στο 

άρθρο 12.2. της παρούσας.   

Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» τοποθετείται: 
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Η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία προσδιορίζεται στο 

άρθρο 12.3. της παρούσας. 

  

12.2. Τεχνική Προσφορά 

12.2.1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν Τεχνική Προσφορά για το 

σύνολο του εξοπλισμού της ΕΕΤΤ (Παράρτημα Α) και το σύνολο των 

δημοπρατούμενων ασφαλιστικών καλύψεων του Παραρτήματος Β.   

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 α) Γενικό περίγραμμα και περιεχόμενα ασφαλιστηρίου,  

β) Γενικούς Όρους Σύμβασης, όπου θ’ αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, 

οι γενικές εξαιρέσεις, οι γενικοί όροι ασφάλισης και πίνακας ασφαλιζόμενων 

αντικειμένων, σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας. 

γ) Ειδικούς Όρους Σύμβασης, όπου θ’ αναφέρονται οι ειδικοί όροι των επιμέρους 

ασφαλιστικών καλύψεων, οι ειδικές  εξαιρέσεις, οι ειδικές διατάξεις  και οι απαλλαγές 

ανά κάλυψη, λαμβάνοντας υπόψη το παράρτημα Β της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω ασφαλιστικά κείμενα δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα ασφάλιστρα, τα οποία θα περιέχονται στον φάκελο Οικονομικής 

Προσφοράς. 

12.2.2. 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. 

12.2.3. 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. Διευκρινίσεις 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 προσφέροντες 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 
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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.  

12.2.4. Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε 

οποιονδήποτε όρο της παρούσας Προκήρυξης απορρίπτονται. 

12.2.5. 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. 

12.3. Οικονομική Προσφορά 

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

οικονομική προσφορά του προσφέροντος. 

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

Προσφορά, η οποία περιλαμβάνει συμπληρωμένο το έντυπο του Παραρτήματος Γ 

της παρούσας.  

12.3.2. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ και να αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς. 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.  

12.3.3. 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.  

12.3.4. Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου και, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων, από όλα 

τα μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη.  
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12.3.5. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή 

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

Διαγωνισμού και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψηφίου, που τις διατυπώνει.  

12.3.6. Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στην Οικονομική Προσφορά 

υποψηφίου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στη διόρθωση των αριθμητικών 

πράξεων και χρησιμοποιεί, για τη βαθμολόγηση των προσφορών, τη διορθωμένη 

πλέον προσφορά του υποψηφίου. 

12.3.7. 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 Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.  

 

 

 

Άρθρο 13 

Επιτροπή Διαγωνισμού 

Για τη διεξαγωγή όλων των σταδίων του Διαγωνισμού και τον έλεγχο των 

προσφορών συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής Επιτροπή 

Διαγωνισμού (ΕΔ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. 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 14 

Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης Προσφορών 

14.1. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 

14.1.1. Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των Προσφορών γίνεται σε δημόσια 

συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ), 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 αντίγραφο του νομιμοποιητικού εγγράφου 

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

επόμενη συνεδρίαση της ΕΔ, με την εξής διαδικασία: 

14.1.2. Η ΕΔ αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των 

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

κυρίως φάκελο, δυο (υπο)φάκελοι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 της 

Προκήρυξης, ήτοι: 

Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

και 

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

14.1.3. Η ΕΔ αριθμεί τους υποφακέλους με τον ίδιο αριθμό (του κυρίου φακέλου 

προσφοράς) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι δυο υποφάκελοι, ο προσφέρων 

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.  

14.1.4. Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η ΕΔ αποσφραγίζει τους (υπο)φακέλους με 

την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», μονογράφει και 

καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την 

αποσφράγιση των προσφορών η ΕΔ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και την 

υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. Η ΕΔ δεν είναι υποχρεωμένη κατά την 

αποσφράγιση να ελέγχει τη συμμόρφωση των προσφορών προς τους όρους της 

Προκήρυξης. 

14.1.5. Όσοι από τους προσφέροντες επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο 

των προσφορών των υπολοίπων μπορούν να το πράξουν στα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής, ενώπιον της αρμόδιας ΕΔ, σε χρόνο που ορίζει η ΕΔ 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 προσφερόντων. 

14.1.6. Στη συνέχεια, η ΕΔ εξετάζει σε επόμενη συνεδρίασή της κεκλεισμένων των 

θυρών τα στοιχεία των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών. 

Η ΕΔ ιδίως: 
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- Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων στο Διαγωνισμό, τις 

ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής. 

- Ελέγχει και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές αυτών, ως προς τη συμμόρφωση με 

τους όρους της προκήρυξης 

- Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και 

τεχνικών προσφορών. 

- Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και των τεχνικών προσφορών, προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για 

οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την 

απόρριψη. Οι υποψήφιοι στο Διαγωνισμό ενημερώνονται καταλλήλως από την ΕΔ για 

την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

- Γνωστοποιεί σε όλους τους υποψήφιους με φαξ τα ονόματα των υποψηφίων 

που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, 

καθώς και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς. Οι αποκλεισθέντες 

έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της 

παρούσας. Οι Φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς των αποκλεισθέντων υποψηφίων 

παραμένουν κλειστοί, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες 

μετά το τέλος της διαδικασίας. 

-  

 

14.2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης – Διαδικασία οικονομικής 

αξιολόγησης 

14.2.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η χαμηλότερη υποβληθείσα 

οικονομική προσφορά η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

παρούσας και εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια και έχουν υποβάλει τεχνικά 

αποδεκτή προσφορά. 

14.2.3. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η ΕΔ συνέρχεται σε 

νέα δημόσια συνεδρίαση, ο τόπος και ο χρόνος της οποίας γνωστοποιείται με σχετική 

πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στους υποψηφίους 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 
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πρόσωπο όλοι οι υποψήφιοι σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. Μετά την 

αποσφράγιση, η ΕΔ μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές 

και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων.  

 

14.2.4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΕΔ συνεδριάζει 

κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να ελέγξει τις Οικονομικές Προσφορές και 

συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 

Οικονομικών Προσφορών και εισηγείται στην ΕΕΤΤ την κατακύρωση του 

διαγωνισμού στον υποψήφιο που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ακολούθως η 

Ολομέλεια  της Αναθέτουσας Αρχής εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και 

καλεί τον προσφέροντα που κατατάχθηκε πρώτος σύμφωνα με τον πίνακα 

κατάταξης («προσωρινό Ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 

. 

Άρθρο 15 

Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

15.1. Μετά την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ, η ΕΔ καλεί εγγράφως τον 

προσωρινό ανάδοχο, να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως περιγράφονται κατωτέρω. 

15.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην ΕΔ. 

15.3. Η ΕΔ αποστέλλει ανακοίνωση στον προσωρινό Ανάδοχο προς τον οποίο 

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

αποσφράγισης του φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Η ανακοίνωση 

αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες, των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές 

αξιολογήθηκαν. 

15.4. Η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ανακοίνωση- 

πρόσκλησή της. 

15.5. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου στον οποίο 
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πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

15.6. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης είναι τα ακόλουθα: 

15.6.1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

  1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  

από  την κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης, από  το  οποίο  

να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα του άρθρου 9 παρ. 2 της παρούσας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

  2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγ

ραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν  τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης.  

  3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγ

ραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν  τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

  4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο 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.    

  5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 

ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
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παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

υπ’ αριθ. 2-4 περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.   

15.6.2. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

   1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

του, έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την κοινοποίηση  της  

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

προσωρινός Ανάδοχος δεν  έχει 

καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα του άρθρου 9 παρ. 2 της παρούσας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι προσφέροντες θα 

πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

   2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής του, 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 πτώχευση, σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία.  

   3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγ

ραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

   4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  

της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
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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), καθώς 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

   5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος ήταν εγγεγραμμένος στα 

μητρώα  του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και εξακολουθεί 

να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

 

15.6.3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 

   1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. 16.6.1. και 16.6.2. αντίστοιχα.  

Το απόσπασμα  ποινικού  μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού 

προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους διαχειριστές όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ, τον Πρόεδρο και  το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

   2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγ

ραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει  ότι  δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα). 

   3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης του αρ. 99 του Ν. 3588/2007 (Α’ 153).    
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15.6.4. Οι ενώσεις προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να 

καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που 

συμμετέχει στην ένωση. 

Σε περίπτωση που στο κράτος-μέλος ή στη χώρα του προσφέροντος ορισμένα από 

τα πιο πάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη –μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται 

ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Η εν λόγω ένορκη βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα συμπεριλαμβάνεται 

υποχρεωτικά στον φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 

προσωρινού Αναδόχου. 

 

Άρθρο 16 

Απόρριψη Προσφορών 

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

των Προσφορών από την αρμόδια ΕΔ, απορρίπτει ιδίως, ως απαράδεκτη, Προσφορά: 

1. Που υποβάλλεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 

Προσφορών. 

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.  

3. Η οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση ουσιωδών όρων της παρούσας Προκήρυξης.  

4. Η οποία είναι εναλλακτική Προσφορά.  

5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες Προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων 

προσώπων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση προσώπων που συμμετέχουν 

είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.   
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6. Η οποία δεν περιλαμβάνει  μετάφραση των δικαιολογητικών ή της εγγυητικής 

επιστολής στην ελληνική γλώσσα ή ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση σε 

περίπτωση εγκατάστασης του υποψηφίου στην αλλοδαπή. 

7. Λόγω μη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής.  

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 ΕΔ. 

9. Με χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο. 

10. Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της Προσφοράς ή μη απάντησης εντός 

του ορισμένου χρονικού διαστήματος αν προκύψει σχετικό ζήτημα. 

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

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

Προκήρυξης. 

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

14. Η οποία δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος. 

15. Όταν το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

 

Άρθρο 17 

Διαδικασία κατακύρωσης 

17.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, η ΕΔ προβαίνει άμεσα στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο 

θα υποβάλει στην Ολομέλεια της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση της τελικής 

απόφασης κατακύρωσης. 

17.2. Σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών ή υποβάλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση, ο 

Διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Σε περίπτωση που από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως 

και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 8 παρ. 2 και 3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 10 παρ.Β της παρούσας, ο 

προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε.    

17.3. Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το τελικό πρακτικό της ΕΔ από 

την Ολομέλεια της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται 

στους υποψήφιους του Διαγωνισμού, που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά. 

17.4. Σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, της οποίας 

τα μέλη υπέβαλαν κοινή προσφορά, καθένα από πρόσωπα αυτά ευθύνεται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

17.5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος 

του Διαγωνισμού για το σύνολο ή μέρος της υπό ανάθεση προμήθειας. 

17.6. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, την Προκήρυξη 

του Διαγωνισμού 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 

Υποβολή ενστάσεων - προσφυγών 

18.1. Για κάθε πράξη της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με τον διενεργούμενο 

Διαγωνισμό είναι δυνατόν να ασκηθεί ένσταση από κάθε υποψήφιο που έχει 

συμμετάσχει ή αποκλεισθεί από ορισμένο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επί 
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αυτών αποφαίνεται η Ολομέλεια της Αναθέτουσας Αρχής μετά από εισήγηση της ΕΔ, 

ενώ ειδοποιούνται σχετικά οι υποψήφιοι.  

18.2. 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 Διαγωνισμού υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

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

ένστασης, η κατάθεση παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 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.   

18.4. 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 τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, 

β. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών.  

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.  

18.5. Η εξέταση των ενστάσεων και των προσφυγών γίνεται από την επιτροπή 

αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 19 

Ματαίωση του Διαγωνισμού 

19.1. Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά 

από γνώμη της ΕΔ, το Διαγωνισμό: 
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(α) εάν η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής Προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των Προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 

συμμετεχόντων,  

(β) εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης. 

19.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της ΕΔ, να ματαιώσει με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφασή της το Διαγωνισμό, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, κατά 

την κρίση της, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

(β) εάν οι οικονομικές και τεχνικές 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, 

(γ) αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

(δ) εάν η επιλεγείσα Προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

(ε) λόγω λήξης του ανώτατου προβλεπομένου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των 

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

(στ) για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

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

επιστρέφει στους συμμετέχοντες τις Προσφορές τους και μπορεί να επαναλάβει τη 

διαδικασία, με τροποποίηση ή μη των όρων της.  Η ματαίωση του Διαγωνισμού 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. 

 

Άρθρο 20 

Υπογραφή Σύμβασης 

20.1. Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός, 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: 
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α. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων, 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 ένα (1) μήνα 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 Δ της παρούσας υπόδειγμα. 

20.2. 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 17 της παρούσας, η 

Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υπό τους ίδιους ακριβώς όρους 

τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.  

20.3. 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 Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση της ανατεθειμένης 

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

επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.  

20.4. 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. 

20.5. 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.  
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Άρθρο 21 

Εκχώρηση και υπεργολαβία 

 

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

ή μέρους της σύμβασης χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΕΤΤ. Ακόμη και σε 

περίπτωση εκχώρησης ή υπεργολαβικής ανάθεσης ο ανάδοχος διατηρεί εις ολόκληρο 

και αλληλέγγυα ευθύνη με τον τρίτο εκδοχέα ή υπεργολάβο, τόσο για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης, όσο και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που 

οφείλεται στο γεγονός της εκχώρησης ή της υπεργολαβικής ανάθεσης. 

 

 

Άρθρο 22 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 

Η Προκήρυξη και η Σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε 

διαφοράς προκύψει από την ερμηνεία και την εκτέλεση του παρόντος διαγωνισμού 

και της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
 

 Το σύνολο του προς ασφάλιση εξοπλισμού περιγράφεται συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα.  

 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 

 Ο εξοπλισμός διακρίνεται σε σταθερό και κινητό-μεταφερόμενο.  

 Ο σταθερός εξοπλισμός βρίσκεται είτε σε εξωτερικούς σταθμούς εποπτείας, είτε σε 

γραφειακούς χώρους της ΕΕΤΤ (κατωτέρω υπό στοιχ. 1,7,9,10,11 και 12). 

 Ο κινητός-μεταφερόμενος εξοπλισμός βρίσκεται είτε εγκατεστημένος επί των οχημάτων της 

ΕΕΤΤ, είτε σε αποθηκευτικούς χώρους στους γραφειακούς χώρους της ΕΕΤΤ (όταν δεν 

χρησιμοποιείται. κατωτέρω υπό στοιχ. 2,3,4,5,6 και 8). 

 
 

 

 ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΣΤΑΘΕΡΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

487.045,56 5 2.435.227,80 

2 

ΚΙΝΗΤΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (V-

UHF) 

346.749,30 5 1.733.746,50 

3 

ΚΙΝΗΤΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (SHF) 

389.541,00 2 779.082,00 

4 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (V-

UHF) 

216.639,90 5 1.083.199,50 

5 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (SHF) 

177.120,00 2 354.240,00 

6 

ΕΛΑΦΡΑ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

412.099,20  412.099,20 
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7 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΔΕΦ 
739.648,20  739.648,20 

8 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

(ΜΕΗ) 

104.660,70  104.660,70 

9 
ΣΕΤ 

ΡΑΔΙΟΔΟΚΙΜΩΝ 
94.131,90 1 94.131,90 

10 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(εξοπλισμός τον οποίο 

προμηθεύτηκε η ΕΕΤΤ με 

μεμονωμένες συμβάσεις) 

1.145.641,42  1.145.641,42 

11 

 Εξοπλισμός 

Μέτρησης 

Δεικτών 

Ποιότητας 

539.109,00  539.109,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.420.786,22 

 

 Αναλυτικοί πίνακες του ασφαλισμένου εξοπλισμού θα αποτελέσουν μέρος του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου που θα συναφθεί με τον ανάδοχο του διαγωνισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1. απώλεια ή ζημία του ασφαλισμένου εξοπλισμού (σταθερού και φορητού) στο 100% 

της αξίας αντικατάστασής του από οιαδήποτε αιτία και κάλυψη δαπανών μεταφοράς 

του (σε περίπτωση ζημίας) προς εξέταση / επισκευή στην έδρα του Κατασκευαστή / 

Προμηθευτή ή όπου αυτός υποδείξει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

1.2. απώλεια ή ζημία του ασφαλισμένου εξοπλισμού συνεπεία δολιοφθοράς, 

τρομοκρατικής ή άλλης κακόβουλης ενέργειας ή απεργίας, οχλαγωγίας, πολιτικών 

ταραχών κλπ. 

1.3. απώλεια ή ζημία του ασφαλισμένου εξοπλισμού συνεπεία πυρκαγιάς, σεισμού, 

εκρήξεως ηφαιστείου, φυσικών καταστροφών εν γένει (καταιγίδα, κυκλώνας, 

τυφώνας, πλημμύρα, παλιρροϊκό κύμα, κεραυνός κλπ.) 

1.4. απώλεια ή ζημία του ασφαλισμένου εξοπλισμού συνεπεία υψηλής τάσης ή 

διατάραξης της τάσης / αιφνίδιας διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

1.5. απώλεια ή ζημία του ασφαλισμένου εξοπλισμού συνεπεία κλοπής 

 

2. Ειδικότερα, κάλυψη των κατωτέρω: 

001. Απεργίες, στάσεις, πολιτικές ταραχές 

006. Υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, ταχεία αποστολή 

007. Έξοδα αεροπορικού ναύλου 

502. Κάλυψη βαλβίδων και λυχνιών 

503. Κλοπή 

504. Κάλυψη φορητού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

505. Σεισμός - έκρηξη ηφαιστείου 

506. Καταιγίδα, κυκλώνας, τυφώνας 

507. Πλήρης αξία αντικατάστασης 

534. Σύστημα κλιματισμού 

538. Προστασία από κεραυνούς και υψηλή τάση 

564. Καθυστέρηση επισκευής (έως 4 εβδομάδες)  

591. Εγγύηση Σύμβασης Συντήρησης 

- τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλη βλάβη 

- κάλυψη διακοπής παροχής ηλεκτρισμού 

 

3. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ: 

Απαλλαγές είναι αποδεκτές μέχρι των εξής ορίων: 
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Σταθερός εξοπλισμός:  Μέχρι Ποσοστό 10% επί της αξίας κτήσης ανά ζημιογόνο γεγονός, 

με ελάχιστο τα 1.000€ στο ποσό κάθε ζημιάς από όλους τους κινδύνους 

 

Κινητός εξοπλισμός: Μέχρι Ποσοστό 15% επί της αξίας αντικατάστασης ανά ζημιογόνο 

γεγονός, από όλους τους κινδύνους 

  

Επέκταση της κάλυψης: 

-Κάλυψη υλικών ζημιών λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρισμού. 

 

4. Τοποθεσία Κινδύνου:  

Στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής για τον ασταθερό εξοπλισμό και οπουδήποτε στην 

ελληνική επικράτεια για τον κινητό εξοπλισμό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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 Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής 

Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της 

ΕΕΤΤ» 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) 

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. Δεν 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Επωνυμία Τράπεζας 

Κατάστημα 

Διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας  

Τηλέφωνο  

Φαξ 

             Ημερομηνία Έκδοσης…………………… 

            ΕΥΡΩ……………………….. 

 

ΠΡΟΣ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Υπ'αριθμ..........ΕΥΡΩ……….. 

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

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ 

της …………………….……………………… 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 «Παροχή 

Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της ΕΕΤΤ» . 

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 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 
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με τις οδηγίες σας, εντός τριών (3) 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. 
 
Βεβαιούμε1 υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχει 
χορηγήσει η Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
 
 
 
Με τιμή 

 

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

................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ 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». 


