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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10. 
 

(Απόφαση Δ/νστος Συμβούλου αρ. 36/1874/26.2.2015) 
 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 18.500,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ: Με συλλογή προσφορών από την Επιτροπή Προμηθειών. Οι 
προσφορές θ’ ανοιχθούν σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα γίνει στα Γραφεία της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού 1ος όροφος – την 16/3/2015, ημέρα  
Δευτέρα και ώρα 12οο. 

A. ANTIKEIMENO TΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
Το αντικείμενο του εν λόγω έργου, περιλαμβάνει την υλοποίηση εργασιών Απεγκατάστασης, 
Μεταφοράς, Συντήρησης, Τοποθέτησης και Εγκατάστασης –Σύνδεσης σε πλήρη λειτουργία 
μηχανημάτων κλιματισμού (ψύξης –θέρμανσης) από την παρούσα έδρα της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ στη 
νέα της έδρα όπως περιγράφονται παρακάτω καθώς και της εγκατάστασης νέου συστήματος 
VRV απευθείας στο κτίριο της οδού Λυκούργου 10.  Η περιγραφή των εργασιών καθώς και η 
προμήθεια των απαραίτητων υλικών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από ειδικό μελετητικό γραφείο και περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της 
παρούσας.  Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης έχει συνοπτικά ως εξής:   

 Οι τρεις όροφοι Α, Β και Γ θα εξυπηρετηθούν από τα νέα μηχανήματα που έχει προμηθευτεί 
η Υπηρεσία τύπου VRV τα οποία θα τοποθετηθούν  και θα συνδεθούν σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. Για τους ορόφους Δ και Ε του κτιρίου Λυκούργου 10 , έχει 
προγραμματισθεί η αποσύνδεση υπαρχόντων τριάντα τριών (33) split units από τα κτίρια της 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Λαγουμιτζή 40  και Συγγρού 101)   και η πλήρης σύνδεση και επαναλειτουργία 
τους, στους νέους χώρους του  κτιρίου (των Δ και Ε ορόφων ).  

 Επιπλέον απαιτείται η τοποθέτηση –εγκατάσταση-σύνδεση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία των πέντε (5)  split units που θα εξυπηρετήσουν τα Computer room των ορόφων 
Α –Ε και των επτά (7) split units  των χώρων του ισογείου που θα εγκατασταθούν οι αίθουσες 
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εκπαίδευσης και γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Τα split units θα αποξηλωθούν από τον ανάδοχο 
του έργου, σε συνεννόηση με την  Τεχνική Υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. από τα κτίρια στα οποία 
είναι εγκατεστημένη η Υπηρεσία και στην συνέχεια θα μεταφερθούν στο κτίριο Λυκούργου 
10.  

 Στην συνολική δαπάνη περιλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται για την 
ενεργοποίηση των κλιματιστικών (split units & VRV) και η παράδοση τους σε πλήρη 
λειτουργία. Περιλαμβάνεται χρήση γερανού για τις εξωτερικές μονάδες καθώς και πιθανά 
ξετρυπήματα που θα χρειαστεί να γίνουν  πάντα σε απόλυτη συνεννόηση με τον αρμόδιο 
συνεργαζόμενο Στατικό Μηχανικό της Υπηρεσίας.  

 Επιπλέον περιλαμβάνεται συνολικά η αποξήλωση , η μεταφορά , η συντήρηση, η 
επανασύνδεση και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία των σαράντα πέντε (45) (33+5+7) split 
units  (εσωτερικών-εξωτερικών μονάδων και τηλεκοντρόλ) αφού έχει προηγηθεί 
εμπεριστατωμένα καθαρισμός και ολοκληρωμένη συντήρηση  στα τμήματα αυτά.   

 Η αρχική εκκίνηση του καινούργιου εξοπλισμού VRV, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από 
εξουσιοδοτημένο άτομο του αναδόχου το οποίο θα διαθέτει πιστοποίηση από την 
κατασκευάστρια εταιρεία LG.  

  

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια 
οροφών και αντίστοιχων υπηρεσιών, περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. 
Tυχόν διευκρινίσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι  6/3/2015 και θα 
απαντηθούν έξι (6) ημέρες πριν το διαγωνισμό.  

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 
μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά 
την καθορισμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η διακήρυξη δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα 
επιστρέφονται. Η Επιτροπή Προμηθειών θα παραλάβει μέσω του Πρωτοκόλλου τις προσφορές 
τις οποίες θα αποσφραγίσει με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρ. 4 της παρούσας.   

Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την επομένη ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Οι προσφορές που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο + 1 αντίγραφο),  o οποίος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία σε ιδιαίτερους φακέλους και ειδικότερα: 

Γ.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε εγκατάσταση συστημάτων VRV σε 
κτίρια,  την οποία θα πρέπει να αποδείξει προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για την 
επιτυχή ολοκλήρωση δύο (2) τουλάχιστον όμοιων έργων την τελευταία τριετία . Για την 
απόδειξη της ως άνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής ο θα πρέπει να καταθέσει τα εξής:  

 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 
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ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

Επιπλέον οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται, ότι άτομο κατάλληλα πιστοποιημένο από την 
κατασκευάστρια εταιρία LG, θα αναλάβει την εκκίνηση των νέων μηχανημάτων VRV ώστε να 
διασφαλιστεί η εγγύηση των μηχανημάτων από τον κατασκευαστικό Οίκο.  

Γ.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω (3.1) προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.3 «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» 

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 
του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 
γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες 

 για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του 
ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

Γ.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής   

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν 
στο «Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά 
περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
επεξηγήσεις / οδηγίες: 
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 
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μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής» στο οποίο 
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγύηση συμμετοχής αξίας € 1.137,75 που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ΦΠΑ (ως το 
συνημμένο υπόδειγμα του ΠAΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’). Ο 
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) 
μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στην παρ. 3 της παρούσας  

 Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση για τον 
υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ισχύον ΦΠΑ κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν 1599/1986 όπως 
εκάστοτε ισχύει, οι οποίες θα φέρουν ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της ημερομηνίας του διαγωνισμού στις 
οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:   
Α)  

 Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου 
οι αναφερόμενοι στο άρθρο 43 του ΠΔ. 
60/2007 λόγοι αποκλεισμού.  

 Δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών 
φυσικών/νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία).  

 Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού (ή σε περίπτωση αλλοδαπών 
φυσικών/ νομικών προσώπων  σε οποιαδήποτε 
άλλη παρόμοια διαδικασία).  

 Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών σε Οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης και τις φορολογικές 
του υποχρεώσεις.  

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο 
αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασής τους και το ειδικό επάγγελμά 
τους).  

 Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 
σύμβασης θα προσκομίσει για τη σύναψή της 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών 
ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους 
δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

 Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό ότι ο 
συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 

Β)  
 Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική 
του ιδιότητα.  

 Δεν έχει κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση 
έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. 

 Δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης  απόφαση εις βάρος του 
από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του 
από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. 

 Γ)  
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας 
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης 
για απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας αρχής για ματαίωση, ακύρωση, ή 
διακοπή του διαγωνισμού 

 Διαθέτει άρτιο συνεργείο και εξειδικευμένο και 
επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση των 
εργασιών του.  

Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες 
δηλώσεις υποβάλλουν: 

 Οι διαχειριστές όταν το Νομικό πρόσωπο είναι 
Ο.Ε. ή ΕΕ ή ΕΠΕ. 

 Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν 
το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε 

 Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο 
προσφέρων είναι Συνεταιρισμός σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου οι νομικοί 
εκπρόσωποί τους 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 
βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».  
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Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει ν’ αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η λέξη «Προσφορά»  
β) Ο παραλήπτης: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.- ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της Προκήρυξης 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

Γ.4. Φάκελος Τεχνικής προσφοράς 

Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο  φάκελος αυτός θα περιέχει τα εξής: 

α) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δηλ. τον τρόπο με τον οποίο η ενδιαφερόμενη Εταιρεία 
θα εκτελέσει το έργο και θα εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προβλέπονται 
στο παράρτημα «Α». 

β)    Κάθε άλλο στοιχείο που συνδέεται με την τεχνική του προσφορά. 

Δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους αναδόχους να επισκεφτούν τους χώρους του 
κτιρίου της οδού Λυκούργου 10.  

Γ.5. Φάκελος Οικονομικής προσφοράς 

Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία 
της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα πρέπει να είναι 
σύμφωνος με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα και θα περιέχει κατ΄ελάχιστον τα εξής: 

α) Τιμή για κάθε προσφερόμενο είδος ή υπηρεσία της παρούσας διακήρυξης σε βαθμό που να 
επιτρέπει στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ να προβεί εάν το επιθυμεί σε αυξομείωση ποσοτήτων.   

β) Τυχόν άλλα κόστη που βαρύνουν την προμήθεια.  

Γ.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να 
καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, 
τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 
(σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να υποβληθούν εντός του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο 
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

Γ.6.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 
μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης 
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 
1
   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

Γ.6.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

ΝΑΙ   

                                                           
1
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 
μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης 
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 
θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Γ.6.3 Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 
ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

Γ.6.4 Οι Συνεταιρισμοί 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

NAI   

4.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 
2
   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

Γ.6.5 Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

                                                           
2
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι 

νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 
θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Γ.6.6 Οι Ενώσεις – Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   
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Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα δεν απαιτείται να φέρουν γνήσιο 
υπογραφής. 

3. Τα δημόσια έγγραφα δεν απαιτείται να φέρουν επικύρωση. Τα ιδιωτικά έγγραφα απαιτείται να 
φέρουν επικύρωση από Δικηγόρο.    

 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 
1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 
2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα 
εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν 
να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη 
διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 
Δ.  ΤΙΜΕΣ 

Οι προσφερόμενες από τους προμηθευτές τιμές θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ και πρέπει να 
περιλαμβάνουν απαραίτητα τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας σύμφωνα 
με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και συνολική τιμή. Σημειώνεται ότι οι πίνακες 
οικονομικής προσφοράς είναι ενδεικτικοί και τίθενται για τη συγκρισιμότητα των 
προσφορών. Ο Ανάδοχος θα κληθεί να υλοποιήσει τις ποσότητες που προκύπτουν από τα 
σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα. Σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τα υλικά αυτά θα 
πρέπει να κοστολογούνται πλήρως τοποθετημένα.  

Η συνολική τιμή θ΄ αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.  

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θ’ 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την ανάλυση στο 
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της παρούσας διακήρυξης. (οι τιμές περιλαμβάνουν 
φόρους, δασμούς, κ.λπ. εκτός Φ.Π.Α).  

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της. 

 Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία 
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
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 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα, θ’ απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας σε ποσοστό  επί τοις εκατό 
(%) και σε ποσό, θ΄ αναγράφεται ρητά στην προσφορά, αλλά δε θα περιλαμβάνεται στην 
κύρια τιμή. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ θα διορθώνεται από την 
H.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των πινάκων οικονομικής 
προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα.  

 Τυχόν εκπτώσεις που θα γίνουν από τους προμηθευτές θα πρέπει ν΄ αναφέρονται ρητά και 
ως ποσοστό. Σε περίπτωση μη αναφοράς, τα ποσοστά θα εξάγονται από την Επιτροπή με 
την σχετική εκατοστιαία ποσοστικοποίηση. 

 Επισημαίνεται ότι εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θ΄ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που 
υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό (18.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.) απορρίπτονται 
αυτοδίκαια.  

 Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος ν΄ αναφέρει στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
περιπτώσεις μείωσης τιμών με την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες 
ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν 
γίνονται δεκτές. 

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της προσφοράς που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της 
τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.  Η Επιτροπή Προμηθειών θα κινηθεί ως εξής: 

Σε πρώτη φάση αποσφραγίζονται οι ενιαίοι φάκελοι καθώς και οι φάκελοι δικαιολογητικών 
και τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή 
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων δικαιολογητικών και οι τεχνικές προσφορές κατά 
φύλλο. 
Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και 
αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι 
Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που  θα ορισθεί αρμοδίως. 

Σε δεύτερη φάση η Επιτροπή Προμηθειών θα προβεί στη μελέτη των φακέλων 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών. Εάν υπάρχουν ζητήματα αποκλεισμού λόγω 
έλλειψης κάποιου δικαιολογητικού ή μη πλήρωσης των τεχνικών απαιτήσεων της παρούσας 
η Επιτροπή Προμηθειών εισηγείται προς τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε 
και ο οποίος αποφαίνεται τελικά. Για όσες από τις προσφορές δεν κριθούν αποδεκτές ως 
προς τον φάκελλο δικαιολογητικών ή τεχνικής προσφοράς δεν θα ληφθεί υπόψη η 
αντίστοιχη οικονομική προσφορά.  

Σε τρίτη φάση η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση των ως άνω θα προβεί στην αποσφράγιση 
των φακέλων των οικονομικών προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 
σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον  διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους 
αποστείλει με Fax ή έγγραφο πριν την ημερομηνία, που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές 
προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
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αποδεκτές είτε από τα δικαιολογητικά είτε από τις τεχνικές προδιαγραφές δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών η Επιτροπή θα προβεί σε κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα τιμή του 
προσφερόμενου κόστους.    

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο κόστος (Κ).  

Η Επιτροπή πριν την τελική πρόταση κατακύρωσης στέλνει έγγραφη ειδοποίηση προς τον 
υποψήφιο Ανάδοχο που αναδεικνύεται επικρατέστερος να προσκομίσει εντός 20 ημερών 
τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ.4 «Δικαιολογητικά κατακύρωσης». Το πρακτικό με την 
τελική εισήγηση της Επιτροπής συντάσσεται μετά την προσκόμιση και έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης,  
Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό 
καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Για την παράδοση και εγκατάσταση και την ολοκλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων της 
παρούσας διακήρυξης , καθώς και τις ρήτρες από τυχόν καθυστερήσεις, ισχύουν τα εξής: 

 Η εγκατάσταση όλων των δικτύων (σωληνώσεων – καλωδιώσεων (ισχυρών και 
επικοινωνίας) – και αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων) των VRV και η δημιουργία των 
οδεύσεων αντίστοιχων δικτύων των μονάδων split  (ΦΑΣΗ Α) θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
εντός 15 εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. Για την 
έναρξη της φάσης θα υπογραφεί πρωτόκολλο έναρξης εργασιών και για την 
ολοκλήρωσή της θα πρέπει να υπάρξει σχετική πιστοποίηση από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνική Υποστήριξης που είναι και η Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ομαλή εκτέλεση του 
συνόλου του έργου. Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης ο Ανάδοχος δύναται να 
εισπράξει το αναφερόμενο στην παρ. Ζ ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος.  

 H εγκατάσταση των εξωτερικών μονάδων, των κασετών οροφής του συστήματος VRV, η 
μεταφορά, συντήρηση, εγκατάσταση των μονάδων split, καθώς και η εκκίνηση του 
συστήματος VRV και των μονάδων split  (φάση Β) θα γίνει εντός 15 εργασίμων ημερών 
μετά από τη δεύτερη έγγραφη γνωστοποίηση της υπηρεσίας .  

Η παραλαβή θα γίνει σε δύο στάδια. Με την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης θα υπάρξει 
προσωρινή παραλαβή του έργου ούτως ώστε να υπάρξει η 2η τμηματική πληρωμή του 
Αναδόχου. Για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής θα πρέπει να έχει υπογραφεί  το 
πρωτόκολλο περάτωσης εργασιών (η ημερομηνία αυτού θα είναι και η ημερομηνία 
περάτωσης των εργασιών). Εν συνεχεία θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία 1 μηνός 
τουλάχιστον μετά την πάροδο του οποίου δύναται (επίσης κατόπιν πιστοποίησης της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας) να γίνει η οριστική παραλαβή του έργου αφού διαπιστωθεί ότι όλα 
τα μηχανήματα (παλαιά και καινούργια) λειτουργούν καλώς. Η εξόφληση του Αναδόχου θα 
γίνει μετά την οριστική παραλαβή του έργου.   

2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μέσα στις ως άνω προθεσμίες να ολοκληρώσει την 
εγκατάσταση και να τη θέσει σε πλήρη και ομαλή λειτουργία. Η διαπίστωση ότι τα είδη της 
προμήθειας εγκαταστάθηκαν σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια και τις οδηγίες της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας.  
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3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης μπορεί, με απόφαση του ΔΣ της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται σε 
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 
παράδοσης- εγκατάστασης ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 
ανώτερη βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης- 
εγκατάστασης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

4. Αν περάσει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης-εγκατάστασης ή αν λήξει ο 
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή . Στην περίπτωση που ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια, και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. επιφυλάσσεται για 
κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. 

5. Σε περίπτωση που μέρος του συμβατικού αντικειμένου ή όλο το αντικείμενο της σύμβασης 
παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε 
με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο 
που ορίζεται ως εξής :  

α)   Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το 1/4 του 
μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου 
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

β)  Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι του 1/2 του 
μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου 
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

γ)  Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας 
των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που μέρος του έργου που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση και του υπολοίπου που παραδόθηκε 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Ζ. ΑΜΟΙΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα γίνει με βάση τις φάσεις υλοποίησης του έργου ως εξής:  

 Ποσοστό 50% με την ολοκλήρωση της Α’φάσης του έργου (και κατόπιν πιστοποίησης της 
αρμόδιας Δ/νσης ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς) 

 Ποσοστό 40% με την προσωρινή παραλαβή του έργου (κατόπιν σύνταξης σχετικού 
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής)   

 Ποσοστό 10% με την οριστική παραλαβή του έργου (κατόπιν σύνταξης σχετικού 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής)   
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Η. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Ο προμηθευτής  υποχρεούται συγχρόνως με την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% του συμβατικού τιμήματος. 
Eπισημαίνεται ότι για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 
εκτός των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων και ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους το οποίο θα τύχει της αποδοχής της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.  
 
Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο θα καλύπτει κατ' ελάχιστο: 
Α) Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, με όριο ασφάλισης 20.000€ ανά συμβάν. 
Β) Αστική Ευθύνη εγκαταστάσεων, με όριο ασφάλισης 20.000€ ανά συμβάν 
Γ) Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, με ελάχιστο όριο ασφάλισης 20.000€ ανά συμβάν 

2.  Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή κάθε σταδίου είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ. 

β) Φορολογική ενημερότητα. 

3.  Για την εκπρόθεσμη παράδοση και λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Κανονισμού Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ (ΦΕΚ 1990/Β/23.12.2010).  Η προμήθεια 
υπόκειται σε παρακράτηση ποσού 0,10% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων 
σύμφωνα με το Ν 4013/2011. Επίσης οι εργασίες (σε περίπτωση ξεχωριστού τιμολογίου) 
υπόκεινται σε προκαταβολή φόρου 3% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. 

4.  Ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων βαρύνει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

5.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της 
παρούσας προκήρυξης. 

6.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

7.  Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι μήνες (6) μήνες από την επομένη ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

 
Θ. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας, ιδίως: 
 για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 
 εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
 εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 
 εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. 
 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, δύναται να αποφασίσει κατακύρωση του έργου για 
μειωμένες ποσότητες μέχρι ποσοστού 50% και για αυξημένες ποσότητες μέχρι 30% σε σχέση με 
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την χαμηλότερη προσφορά και υπό την προϋπόθεση επάρκειας της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο με τις μειωμένες ή τις 
αυξημένες ποσότητες.  

             Δρ. Χρήστος Χάλαρης 
        Πρόεδρος Δ.Σ. &   

  

 

           Διευθύνων Σύμβουλος   

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αναλυτική περιγραφή του έργου-Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Kατασκευαστικά σχέδια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 Γενικά    Αντικείμενο – Σκοπός 
Σκοπός των υπηρεσιών που θα ληφθούν είναι η εγκατάσταση των μονάδων κλιματισμού (VRV και 
split) για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στους χώρους του Κτιρίου. 
Γενικά προβλέπεται : 

 Οι τρεις όροφοι Α, Β και Γ θα εξυπηρετηθούν από τα νέα μηχανήματα που έχει 
προμηθευτεί η Υπηρεσία τύπου VRV τα οποία θα τοποθετηθούν  και θα συνδεθούν 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Τα μηχανήματα αυτά είναι τα εξής μοντέλα του 
κατασκευαστικού οίκου LG: 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

1 ARUN200LTE4 1 

2 ARUN240LTE4 2 

B. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

3 ARNU07GTRC2 15 

4 ARNU09GTRC2 5 

5 ARNU12GTRC2 18 

6 ARNU15GTRC2 22 

Ο χειρισμός των εσωτερικών μονάδων θα γίνεται μέσω τοπικών χειριστηρίων. 

 Για το ισόγειο και τους ορόφους Δ και Ε του κτιρίου Λυκούργου 10 , έχει 
προγραμματισθεί η αποσύνδεση υπαρχόντων σαράντα πέντε split units από τα κτίρια της 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Λαγουμιτζή 40  και Συγγρού 101)   και η πλήρης σύνδεση και επαναλειτουργία 
τους σύμφωνα με τα σχέδια στους νέους χώρους του  κτιρίου. 

Τα split units  θα  αποξηλωθούν από τον ανάδοχο, σε συνεννόηση με την  Τεχνική Υπηρεσία της 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. από τα κτίρια στα οποία είναι εγκατεστημένη η Υπηρεσία και στην συνέχεια θα 
μεταφερθούν στο κτίριο Λυκούργου 10 όπου μετά από συντήρηση θα τοποθετηθούν στους 
χώρους των σχεδίων. 
Στην συνολική δαπάνη περιλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται για την 
ενεργοποίηση των συστημάτων των Α,Β,Γ,Δ και Ε ορόφων και η παράδοση τους σε πλήρη 
λειτουργία. Περιλαμβάνεται χρήση γερανού για τις εξωτερικές μονάδες καθώς και πιθανά 
ξετρυπήματα που θα χρειαστεί να γίνει  πάντα σε απόλυτη συνεννόηση με τον αρμόδιο 
συνεργαζόμενο Στατικό Μηχανικό της Υπηρεσίας.  
Οι εξωτερικές μονάδες VRV θα εγκατασταθούν στο Δώμα. Για την έδραση των μονάδων θα 
μελετηθούν κατάλληλες μεταλλικές βάσεις που θα λάβουν υπόψη τη παλαιότητα και την αντοχή 
του δώματος. Οι σωληνώσεις σύνδεσής τους με τις εσωτερικές μονάδες θα ακολουθήσουν 
κατακόρυφη όδευση στον υπάρχοντα φωταγωγό. 
Η εκκίνηση και παράδοση σε λειτουργία του συστήματος VRV θα γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό  
της εταιρίας LG  με έξοδα ου Αναδόχου. 
Η εγκατάσταση των μονάδων VRV (εσωτερικών & εξωτερικών) θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες 
και τα τεχνικά εγχειρίδια του προμηθευτή των μονάδων.  
 
1.2 Κατασκευαστικά στοιχεία 
1) Για την κατασκευή του ψυκτικού δικτύου σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθεί χαλκός άνευ ραφής 
ψυκτικού - υπερβαρέως τύπου σύμφωνα με προδιαγραφές 1220Τ-0, 1/2H, JISH 3300 ή 
ισοδύναμου). 
Τα δίκτυα θα μονωθούν με μονωτικό τύπου Armaflex ελαχίστου πάχους 13 mm κατάλληλο για 
θερμοκρασίες άνω των 120°C για τις γραμμές αερίου και 70°C για τις γραμμές υγρού, και 19mm 
για τις εξωτερικές οδεύσεις και προστασία με φύλλο αλουμινίου 0,6mm. 
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Κατά την κόλληση των σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθεί άζωτο για να εξασφαλιστεί η καθαρότητα 
των σωληνώσεων απο "κάφτρες". Μετά το πέρας της εγκατάστασης το δίκτυο θα δοκιμαστεί με 
άζωτο σε πίεση δοκιμής 10 atm και θα παραμείνει μέχρι τη σύνδεση των μηχανημάτων. 
 
Για τις διακλαδώσεις του ψυκτικού δικτύου θα χρησιμοποιηθούν ειδικά εξαρτήματα της 
κατασκευάστριας εταιρείας και πάντα με τις οδηγίες και επίβλεψη αυτής. 
 
Μαζί με τις ψυκτικές σωληνώσεις θα οδεύσουν και τα καλώδια ελέγχου μέχρι τα συστήματα 
ελέγχου (remote control ή κεντρικό control). 
 
To καλώδιο θα είναι μονταρισμένο με θερμοπλαστική μόνωση βινυλίου 2χ1 ΤΧ ή 2x1,25 ΤΧ. 
 
 
2)Τα δίκτυα συμπυκνωμάτων θα είναι από πλαστικό PVC 6atm. Το οριζόντιο δίκτυο θα έχει 
σταθερή διατομή Φ40 στον Α & Β όροφο, Φ50 στον Γ όροφο, και κλίση τουλάχιστον 1%.  Οι 
μονάδες του δεξιού τμήματος θα οδηγηθούν και θα συνδεθούν σε σιφώνι στο συγκρότημα WC. Οι 
μονάδες του αριστερού τμήματος θα οδηγηθούν και θα συνδεθούν σε κατακόρυφη στήλη εντός 
του φωταγωγού, οδηγώντας τα συμπυκνώματα στα όμβρια. 
Οι σωληνώσεις αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των μονάδων VRV θα οδεύσουν παράλληλα με τα 
δίκτυα ψυκτικού μέσου και θα εγκατασταθούν με τρόπο που να δίνεται στο θεατή εντύπωση 
σωστής διάταξης των εγκαταστάσεων και να είναι δυνατή η εύκολη διάκριση και συντήρηση των 
δικτύων. Θα οδεύουν παράλληλα και κάθετα προς τα οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου και μεταξύ 
τους.  Επίσης οι μεταξύ τους αποστάσεις και πρός τα οικοδομικά στοιχεία θα είναι τέτοιες ώστε να 
επιτρέπουν την ευχερή προσπέλαση προς αυτές.  
Οι σωληνώσεις απορροής των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων split units του Δ & Ε 
ορόφου, ξεκινώντας από τον 5ο όροφο και προς τα κάτω θα συνδεθούν σε στήλες οι οποίες στην 
σειρά τους ξετρυπώνοντας,  θα συνδεθούν στην οροφή του 3ου ορόφου με το οριζόντιο δίκτυο 
συμπυκνωμάτων  που θα εξυπηρετεί τις κασέτες του VRV.  
 
3)  Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων, χαλυβδοσωλήνων, αεραγωγών, εσχαρών, που διέρχονται 
διαμέσου των ορίων των πυροδιαμερισμάτων, προβλέπεται η κατασκευή πυροφραγμών . 
 
4) Η λειτουργία όλων των μηχανημάτων θα διασφαλιστεί ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα 
θορύβου και θα υπάρχει αντικραδασμική έδραση. 
 
Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα σύμφωνα με τις ανάγκες του 
χώρου που είναι εγκατεστημένες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Οι εσωτερικές μονάδες θα 
συνδέονται με την εξωτερική μονάδα με δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων καθώς και καλωδίωση 
επικοινωνίας. Το καλώδιο επικοινωνίας δεν απαιτείται να είναι οπλισμένο εφόσον ο 
εγκαταστάτης οδεύσει την καλωδίωση τουλάχιστον 5 cm μακριά από τα ισχυρά καλώδια της 
εγκατάστασης.  
 
Το συνολικό μήκος του δικτύου σωληνώσεων μπορεί να είναι έως 1000 m, η μέγιστη απόσταση 
μεταξύ της εξωτερικής και της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 165 m (195 m ισοδύναμου μήκους). Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών και των 
εσωτερικών μονάδων θα μπορεί να φτάσει έως και τα 90 m χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης 
ελαιοπαγίδων, Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να είναι έως 
30 m. 
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Θα υπάρχει λειτουργία αντιστάθμισης της θερμοκρασίας εξάτμισης ή συμπύκνωσης του 
ψυκτικού μέσου σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας έτσι 
την μέγιστη εποχιακή απόδοση του συστήματος και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η 
λειτουργία αντιστάθμισης προβλέπεται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για τον 
περιορισμό της καταναλισκόμενης ισχύος. 

 
Λοιπές γενικές υποχρεώσεις 

 
1. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί, κατά την ελεύθερη κρίση της ακατάλληλο. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό που απασχολεί ότι 
ουδεμία εξάρτηση η εργασιακή σχέση έχει με το προσωπικό της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  

3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος μονομερώς για την τήρηση των διατάξεων εργατικής 
νομοθεσίας, περί νόμιμων αποδοχών, ωραρίου, ασφαλιστικής κάλυψης και όρους 
υγιεινής και ασφάλειάς των εργαζομένων που απασχολεί για το έργο αυτό, ενώ η 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση 
εργατικού ατυχήματος για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος μονομερώς (αστικά και 
ποινικά) είναι ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του όρου αυτού θα 
καταγγέλλεται η σύμβαση. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης: 

 Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα 
καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές 
με το έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε  προσωπικά για κάθε παράβασή τους. 

 Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνο και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την 
εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και σε πρόσωπα ή πράγματα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ή 
και όμορων ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία ή και τυχαία 
γεγονότα. 

 Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές 
διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο 
προσωπικό στο ανατιθέμενο έργο. 

 Να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο για το έργο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προσωπικό με 
πλήρη κοινωνική ασφάλιση, αντίστοιχη με το χρόνο και τη μορφή απασχόλησης 
του. 

5. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος απαιτεί αποζημίωση, αφού εγείρει κατά της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αγωγή, που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το έργο, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος μόλις ειδοποιηθεί νομίμως από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να αναλάβει το 
δικαστικό αγώνα.  Ο Ανάδοχος συμμετέχοντας στη δίκη, σε κάθε δε περίπτωση υπέρ 
της υποστήριξης  της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ευθύνεται από το αποτέλεσμα. 

6. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε ποσό στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., 
το οποίο θα πλήρωνε στον ενάγοντα τρίτο, για κεφάλαιο, από οποιαδήποτε σχετική 
αιτία, τόκους και δικαστικές δαπάνες.  Γι’ αυτό η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει δικαίωμα να 
κατακρατήσει προς συμψηφισμό κάθε ποσό που έχει είτε είναι εργολαβικό 
αντάλλαγμα, είτε εγγύηση ή από άλλη αιτία που δεν κατονομάζεται ρητά. 

7. Επί πλέον ο Ανάδοχος σε παρόμοια περίπτωση έκδοσης προσωρινής εκτελεστής 
απόφασης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει αμέσως στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το ποσό που 
θα του ζητηθεί, λόγω εγγύησης για την αποφυγή εκτέλεσης σε βάρος του δικαστικής 
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απόφασης και τυχόν εγγύηση από την ίδια την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - που επιβαρύνθηκε και 
κάθε αιτία, που να έχει σχέση με την παρούσα. 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να: 

 Συμμορφώνεται με τις αναφερόμενες στην αρχή του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
οδηγίες και Κανονισμούς.  

 Αν το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι υπάλληλοι του Αναδόχου 
(δηλαδή εάν εργάζονται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου) όλες οι 
ασφαλιστικές εισφορές τους, η μισθοδοσία τους κλπ θα καταβάλλονται από τον 
Ανάδοχο. Αν είναι με σύμβαση έργου, οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση αμοιβές ή 
οι οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις θα καταβάλλονται επίσης από τον Ανάδοχο 
(πλην των Ασφαλιστικών εισφορών που αποτελούν υποχρέωση των ιδίων).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 Περιγραφή Μονάδα Πλήθος Τιμή 
Μονάδας 

(Προ 
ΦΠΑ) 

Κόστος 
(προ 
ΦΠΑ) 

Κόστος 
(μετά 
ΦΠΑ) 

1.  
Εγκατάσταση δικτύου VRV 

Αποκοπή 
(συμφώνως 

σχεδίων) 

1    

2.  

Εγκατάσταση εξωτερικών 
μονάδων VRV 

(συμπεριλαμβανομένου 
γερανού ανύψωσης) 

αποκοπή 1    

3.  

Εγκατάσταση εσωτερικών 
μονάδων VRV και εκκίνηση 

VRV 

αποκοπή 1    

4.  

Απεγκατάσταση, μεταφορά 
συντήρηση και εγκατάσταση 

και εκκίνηση split unit  

τεμάχια 45    

5.  Άλλο (περιγραφή)      

 ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

Οι τιμές που θα δοθούν θα αφορούν προϊόν πλήρως τοποθετημένο.  

 

Στη τιμή που θα προσφερθεί, θα συμπεριλαμβάνεται κάθε επιπλέον δαπάνη, τα μέσα 
μεταφοράς, κάδοι απορριμμάτων κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί επιπλέον 
αμοιβή για εργασία ή υλικά. 

 
 
 
Π α ρ α τ ή ρ η σ η : 

Θα υποβληθεί πίνακας  σε  € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
       Προς    : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
        
        Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ 
 
              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ    

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και 
ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………………………. Δ\νση ………………………………………………………….  δια τη 
συμμετοχή  της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την 
προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ. ………\27.2.2015    δ\ξή σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  
από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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