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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Δ΄ & Ε΄ ΟΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10  ΣΕ NEO ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 

(Απόφαση αριθμ. 1265 της συνεδρίασης Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αριθμ. 251/25.4.2016) 
 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 45.000,00 €  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 3ος όροφος – την 19η/5/2016, ημέρα  
Πέμπτη και ώρα 12οο. 

A. ANTIKEIMENO TΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Το αντικείμενο του εν λόγω έργου, περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω 
κλιματιστικών μηχανημάτων τεχνολογίας VRV για το ισόγειο και τους Δ΄  και Ε΄ ορόφους 
του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου και σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας .   

 Προμήθεια εξωτερικών μονάδων κλιματισμού VRV-HEAT-PUMP      3 τεμ.  

 Προμήθεια εσωτερικών μονάδων κλιματισμού VRV τύπων  κασέτας  
ψευδοροφής – Split  επίτοιχου  και κρυφού τύπου               46 τεμ. 

 Χρήση γερανού για την τοποθέτηση των εξωτερικών και εσωτερικών   
      μονάδων                                                                                                         1 τεμ. 

 Σύστημα διασύνδεσης και ελέγχου μονάδων VRV/VRF                   1 τεμ.   

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού και υπηρεσιών, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» της παρούσας.  
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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 σε cd),  o οποίος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία σε ιδιαίτερους φακέλους και ειδικότερα: 

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων που πληρούν αθροιστικά όλα τα ακόλουθα κριτήρια: (Οι ως άνω προϋποθέσεις 
τίθενται ως ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και η μη ικανοποίηση αυτών επισύρει την 
ποινή του αποκλεισμού).  

α. Διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης των προσφερόμενων υλικών με τους Ευρωπαϊκούς 
Κανόνες. O υποψήφιος θα πρέπει στα πλαίσια των ως άνω εκτός από τα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης, να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι 
κατασκευαστικού οίκου που δραστηριοποιείται στην πώληση μηχανημάτων τεχνολογίας 
VRV διεθνώς για τουλάχιστον μία 5ετία και στην Ελλάδα για τουλάχιστον μία 3ετία. Στη 
φάση της κατακύρωσης θα πρέπει ο επικρατέστερος Ανάδοχος να προσκομίσει και τη 
σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή.   

β. Έχουν εξασφαλίσει επάρκεια ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον μία 
10ετία. Η ως άνω προϋπόθεση θα αποδειχθεί με Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και εν 
συνεχεία εάν αναδειχθεί επικρατέστερος Ανάδοχος με 2η βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή.   

γ.  Διαθέτουν Μέσο Όρο κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία 90.000€. Για την απόδειξη 
των συγκεκριμένης ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής ο υποψήφιος οφείλει να 
υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση 
που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ισχύει η υποχρέωση για μέσο κύκλο 
εργασιών 90.000,00 € για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται.  
Η υποχρέωση προσκόμισης όσων ισολογισμών έχουν δημοσιευτεί εντούτοις δεν αίρεται.   
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι ο κύκλος εργασιών πρέπει να αφορά πραγματικά 
στοιχεία και ΌΧΙ προβλέψεις.  

δ. Έχουν διαθέσει αντίστοιχο εξοπλισμό VRV του ιδίου κατασκευαστή με αυτόν που 
προσφέρουν σε τουλάχιστον τρεις (3) επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Για την απόδειξη της 
ως άνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής θα πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει τα εξής:  

 Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
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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, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

ε)  Προσφέρουν μοντέλα τα οποία είναι τα τελευταία διαθέσιμα μοντέλα του κατασκευαστή. 
Για την απόδειξη της ως άνω προϋπόθεσης θα κατατεθεί επίσης υπεύθυνη δήλωση από 
μέρους των υποψηφίων. 

στ) Έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της παρ. 3.3 
(συμπληρωματικά προς τα ως άνω).  

3.2. Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω παραγράφου 3.1 Δικαίωμα 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. 

3.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής   

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά (και επί ποινή αποκλεισμού) 
μαζί με την Προσφορά τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, 
θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής», συμπληρωμένους 
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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 

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 € 2.767,50 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 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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.  

 
O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου 
αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και 
Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 
αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 
διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 
προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο 
δηλώνει ότι:  

1. i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 
του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) 
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, Γ) απάτη, 
κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες 

- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
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δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

  
 

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.  

 Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι αληθή. 

 Πληροί τις απαιτήσεις οικονομικών και 
τεχνικών προϋποθέσεων όπως αυτές 
καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.  

 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 

3.  Τα παρακάτω δικαιολογητικά από τα οποία να 
προκύπτει η ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση, η 
έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό και ορισμός 
αντικλήτου.  Ειδικότερα:  
 
Εάν ο προσφέρων είναι ΑΕ. και ΕΠΕ :  

 ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού 

ΝΑΙ   
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προσώπου.  

 Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της 
συνέλευσης των εταίρων για τις ΕΠΕ περί 
έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορισμός 
αντικλήτου και εξουσιοδότηση για υποβολή 
προσφοράς.  

 
Εάν ο προσφέρων είναι ΟΕ ή Ε.Ε.;  

 Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (ΦΕΚ) από το 
οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση 
αυτού.  

 Έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου περί 
έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορισμός 
αντικλήτου και εξουσιοδότηση για υποβολή 
προσφοράς.  
 

Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή 
τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένα από την οποία και εκδίδεται 
το σχετικό πιστοποιητικό. Τα αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν απόφαση του 
κατά το Νόμο ή το καταστατικό, αρμοδίου 
οργάνου για τη συμμετοχή τους στον παρόντα 
διαγωνισμό και το διορισμό του νόμιμου 
εκπροσώπου τους. (δεν απαιτείται για το 
τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους).  

 
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας :  

 για κάθε Μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

 Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται 
πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε Μέλους 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας, από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του 
Μέλους  
α. στην ένωση ή την κοινοπραξία και  
β. στο διαγωνισμό.  

 Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται 
Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου: 
 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με 

σαφήνεια το μέρος του Έργου που 
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αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για 
το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της 
για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και 
την εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

4.  Αντίγραφο ισολογισμού ή φορολογικών δηλώσεων 
για τους κύκλους εργασιών των τριών τελευταίων  
από τις οποίες να προκύπτει μέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών 90.000 € καθώς και τα ζητούμενα 
στοιχεία πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής 
της παρ. 3.1 της παρούσας. Απουσία 
οποιουδήποτε στοιχείου της παρ. 3.1 ή των 
δικαιολογητικών συμμετοχής της παρ. 3.3 
συμπαρασύρει ΑΠΟΡΡΙΨΗ της προσφοράς. 

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 το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».  

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 

 

3.4. Φάκελος Τεχνικής προσφοράς 

Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά (και επί 
ποινή αποκλεισμού) 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». 

β)    Κάθε άλλο στοιχείο που συνδέεται με την τεχνική του προσφορά. (Συμπεριλαμβάνεται η 
Υ.Δ. για την πλήρη συμβατότητα των υπαρχόντων μηχανημάτων με τα νέα)  
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3.5. 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 της παρούσας προμήθειας 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.4 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. 

4.1 Οι Έλληνες 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 
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.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ   
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Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό.  

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 
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   

11.  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   

12.  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». 

4.2 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 
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   

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

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν 
στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 
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   

11.  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   

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

ΝΑΙ 
2
   

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». 

                                                           
2
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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4.3 Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 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   
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13.  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   

14.  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». 

4.4 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’/ 
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.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 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   

14.  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   

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

ΝΑΙ 
3
   

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». 

4.5 Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

                                                           
3
 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.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για 
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   
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12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 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   

13.  

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   

14.  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». 

4.6 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   

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 όταν είναι αντίγραφα εκ του 
πρωτοτύπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται να φέρουν θεώρηση από Δικηγόρο όπως και 
τα πάσης φύσεως ιδιωτικά έγγραφα.     

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/ 
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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 και συνολική τιμή.   

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 για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο 
στις εγκαταστάσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. όπως αναφέρεται στην διακήρυξη (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. 

 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 του προσφερόμενου είδους 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.  

 Τυχόν εκπτώσεις που θα γίνουν από τους προμηθευτές επί των προσφερομένων ειδών και 
υπηρεσιών, 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 (45.000,00 € 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. 
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 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. Για όσες από τις προσφορές δεν κριθούν αποδεκτές λόγω έλλειψης 
δικαιολογητικού δεν θα ληφθούν υπόψη η αντίστοιχη τεχνική και οικονομική προσφορά. 

Σε τρίτη φάση η Επιτροπή προβαίνει σε μελέτη των τεχνικών προσφορών και αποδοχή όσων 
λύσεων ικανοποιούν τις ανάγκες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Εάν υπάρχουν θέματα αποκλεισμού από 
τους φακέλους των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Προμηθειών 
εισηγείται προς το Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το οποίο αποφαίνεται τελικά. (Σημειώνεται ότι για 
την αποδοχή ή μη των τεχνικών προσφορών θα εξεταστεί η πλήρωση των τεχνικών 
προδιαγραφών της παρούσας η οποία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και η ελάχιστα αποδεκτή. Μη 
ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ επισύρει την ποινή του 
αποκλεισμού)   

Για όσες από τις προτεινόμενες τεχνικές λύσεις δεν κριθούν αποδεκτές δεν θα ληφθεί 
υπόψη η αντίστοιχη οικονομική προσφορά. 

Σε τέταρτη φάση η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών 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 αποδεκτές κατά την 2η και 3η φάση, δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών η Επιτροπή θα προβεί σε κατάταξη των προσφορών σύμφωνα με τον 
ακόλουθο τύπο:   

Λi = 0,55 *(Kmin/Ki) + 0,20 *( EER min / EER i) +  0,15 *( COP min / COP i) + 10% *( Νmin / Νi)    
όπου: 
Kmin :   το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  
Κi      :    το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  
EER i:   ο προσφερόμενος από τον υποψήφιο Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης εξωτερικής 

μονάδας 
EER min : ο καλύτερος (μικρότερος) προσφερόμενος Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης 

εξωτερικής μονάδας 

16PROC004315105 2016-04-28



 

κα/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧ. ΚΛΙΜΑΤ. VRV ΙΣΟΓΕΙΟΥ, Δ΄ & Ε΄ ΟΡΟΦΩΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ  
 
 

24 

COP i :   ο προσφερόμενος από τον υποψήφιο Συντελεστής θερμικής Απόδοσης 
εξωτερικής μονάδας 

COP min :  ο καλύτερος (μικρότερος) προσφερόμενος Συντελεστής θερμικής Απόδοσης 
εξωτερικής μονάδας 

Ν i :   η προσφερόμενη από τον υποψήφιο Στάθμη Θορύβου για λειτουργία στη μεσαία 
ταχύτητα 

Ν min :   η καλύτερη (μικρότερη) προσφερόμενη Στάθμη Θορύβου για λειτουργία στη 
μεσαία ταχύτητα 

 
Λi     :  το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

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. 

Για τη σύναψη σύμβασης θα επιλεγεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα και σύμφωνα με την 
περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της παρούσας Διακήρυξης.  
 

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

Για την παράδοση του εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων της 
προμήθειας, καθώς και τις ρήτρες από τυχόν καθυστερήσεις, ισχύουν τα εξής: 

1. Η παράδοση θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίζουν οι διαγωνιζόμενοι στις 
προσφορές τους. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των σαρανταπέντε (45) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με υποχρέωση του 
Αναδόχου να  μεταφέρει με όποιο πρόσφορο τρόπο τις εξωτερικές μονάδες στην ταράτσα 
του κτιρίου (δώμα) ενώ για τις όλες τις εσωτερικές μονάδες εκτός του Ισογείου αυτές θα 
τοποθετηθούν ( με την βοήθεια γερανού) στον 5ο όροφο, στους χώρους που θα του 
υποδειχθούν στο μπροστινό κομμάτι του κτιρίου  επί της Λυκούργου 10 (αρχικά στο 
μπαλκόνι του 5ου  και αμέσως  μετά θα μεταφερθούν εσωτερικά του κτιρίου μέχρι να 
τοποθετηθούν).  

Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβών της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
ΑΕ κατόπιν σχετικής πιστοποίησης της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης (και του συντονιστή του 
έργου) ότι τα μηχανήματα παραδόθηκαν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
και της σύμβασης.    

2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται πιο πάνω να 
παραδώσει τα είδη – στο χώρο που θα του υποδειχθεί.  

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού. Ο προμηθευτής 
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μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης εντός του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, το σύστημα  δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την 
έκδοση απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση. 

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 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 ή σε περιπτώσεις 
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανώτερη βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

5. Αν περάσει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης ή αν λήξει ο παραταθείς κατά τα 
ανωτέρω χρόνος, χωρίς τα είδη της προμήθειας ή μέρος αυτών , να έχουν παραδοθεί, 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. 

6. Σε περίπτωση που τα είδη της προμήθειας ή μέρος αυτών παραδοθούν ή αντικατασταθούν 
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 των ειδών που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση και των υπολοίπων που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Ζ. 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 η οποία θα 
αποδεσμευτεί μετά την οριστική παραλαβή των μηχανημάτων και με την προϋπόθεση ότι 
θα αντικατασταθεί με άλλη ίση με το 2,5% του συμβατικού τιμήματος που αφορά την 
περίοδο  διετούς εγγύησης για όλα τα τμήματα των μηχανημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Α’  (εκτός από τους συμπιεστές οι  οποίοι θα έχουν πενταετή εγγύηση). Τα 
προσφερόμενα μηχανήματα θα είναι επιπλέον  πιστοποιημένα κατά EUROVENT και θα 
διαθέτουν τα αντίστοιχα έγγραφα. 
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2.  Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή της Προμήθειας 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).   

4.  Η πληρωμή υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4013/2011 και ως εκ τούτου από την πληρωμή 
του τιμολογίου θα πρέπει να παρακρατηθεί ποσό 0,10% επί του καθαρού ποσού καθώς  και 
 χαρτόσημο 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ   επ' αυτού) , επί του ως άνω ποσοστού 
0,10% σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ2013/30-5-2013 , της Διεύθυνσης 
Τελών & Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονομικών. 

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

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

7.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

8.  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 πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς. 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 
την επικρατέστερη προσφορά. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο 
με τις μειωμένες ή τις αυξημένες ποσότητες.             
          Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης  

Πρόεδρος Δ.Σ.&                                                                                                 
Διευθύνων Σύμβουλος 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αναλυτική περιγραφή –Τεχνικές προδιαγραφές 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο διαγωνισμός  αφορά στην προμήθεια των μηχανημάτων VRV HEAT PUMP για την μεταγενέστερη 
εγκατάσταση Κλιματισμού-Θέρμανσης του Κτιρίου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  επί της οδού Λυκούργου 10-
Αθήνα και αφορά αποκλειστικά τους ορόφους  4ο , 5ο , και Ισόγειο σε νέο εγκατεστημένο δίκτυο.  
 
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

 TOTEE 20701-3/2010 ΑΠΡ.2012 

 ΤΟΤΕΕ 2423/86: Κλιματισμός  

 TOTEE 2425/86: Υπολογισμός φορτίου κλιματισμού 

 Handbook of air conditioning system design.  

 SMACNA (Sheet metal and air conditioning contractors National Association) 

 Ο κανονισμός για απώλειες θέρμανσης DIN 4701/83 

 ASHRAE/CLTD/ΤΕΤD/TA για φορτία ψύξεως 

 ASHRAE: Fundamentals 1997 / HVAC Applications 1999 / Systems and Equipment 2000 

 Κάθε άλλος Κανονισμός που προβλέπεται από τη Νομοθεσία ως προς την ασφαλή και 
αποδοτική χρήση των μηχανημάτων. 

 
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

3.1 Γενικά – Αντικείμενο – Σκοπός 
Η εν λόγω εργολαβία αφορά αποκλειστικά την αγορά μηχανημάτων κλιματισμού (συστημάτων VRV  
HEAT PUMP & εσωτερικών μονάδων τύπου κασέτας οροφής, επιτοίχια, κρυφού τύπου για τους 
ορόφους 4ο , 5ο , και Ισόγειο) & σύστημα  MASTER Gateway για όλο το σύστημα συνολικά από 
Ισόγειο έως και το Δώμα (με δυνατότητα σύνδεσης δηλαδή όλων των εσωτερικών και των εξωτερικών 
μηχανημάτων και καταλήγοντας στο BMS  για συνολική απεικόνιση του κλιματισμού). 

Η παρακάτω γενική περιγραφή αναλύει τις συνθήκες και τις παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψη. 
Σκοπός της προμήθειας είναι η επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στους ορόφους  4ο , 5ο , και 
Ισόγειο  του Κτιρίου, ώστε να επιτευχθούν άνετες συνθήκες παραμονής στους χώρους αυτούς. 
 
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

 
1. ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (VRV) 

Το σύστημα κλιματισμού θα είναι απ' ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών 
κλιματιζόμενων ζωνών, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type)  

Χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R-410a, το οποίο είναι πιο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον. 

Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα πρέπει να είναι 
προσυναρμολογημένες και ελεγμένες από το εργοστάσιο κατασκευής. Θα πρέπει να κατέχουν 
(φέρουν) πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) σύμφωνά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001 και σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας ISO 14001.  

Το σύστημα θα αποτελείται από μία ή περισσότερες εξωτερικές μονάδες, οι οποίες θα έχουν την 
δυνατότητα πλήρους ψυκτικής και ηλεκτρολογικής διασύνδεσης έτσι ώστε, να λειτουργούν είτε 
ανεξάρτητα είτε σε συστοιχία.  

Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα σύμφωνα με τις ανάγκες του 
χώρου που είναι εγκατεστημένες. Οι εσωτερικές μονάδες θα συνδέονται με την εξωτερική μονάδα με 
δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων καθώς και καλωδίωση επικοινωνίας. Το καλώδιο επικοινωνίας δεν 
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απαιτείται να είναι οπλισμένο εφόσον ο εγκαταστάτης οδεύσει την καλωδίωση τουλάχιστον 5 cm 
μακριά από τα ισχυρά καλώδια της εγκατάστασης ( Ο εγκαταστάτης θα τοποθετήσει το εν λόγω 
καλώδιο εντός της σχάρας ασθενών ρευμάτων ).  

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην χρήση αισθητήρων πίεσης και θερμοκρασίας, οι οποίοι 
ελέγχουν τη συχνότητα του κινητήρα (Inverter) του συμπιεστή, μεταβάλλοντας έτσι, την ταχύτητα 
περιστροφής του και επομένως τον όγκο και την θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου στο δίκτυο. Ο 
έλεγχος αυτός έχει σαν αποτέλεσμα την κάλυψη της πραγματικά απαιτούμενης ανάγκης του κτιρίου 
καθώς και την διασφάλιση της μέγιστη απόδοσης του συστήματος σύμφωνα με την εξωτερική 
θερμοκρασία.  

Θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης έως και 64 εσωτερικών μονάδων διαφορετικού τύπου και 
μεγέθους σε ένα ψυκτικό δίκτυο, οι οποίες θα ελέγχονται ανεξάρτητα, με απώτερο σκοπό την 
μέγιστη εκμετάλλευση του ετεροχρονισμού στο κτίριο, την μείωση της εγκατεστημένης ψυκτικής 
ισχύος των εξωτερικών μονάδων και τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. 

Ο συνολικός συντελεστής συνδεσιμότητας (εσωτερικές μονάδες/ εξωτερική μονάδα) θα μπορεί να 
φτάσει το 200%, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι η λειτουργία του συστήματος πάνω από το 130% θα 
επηρεάζει δραστικά  την συνολική απόδοση του συστήματος. 

Για την μέγιστη εποχιακή απόδοση καθώς και για συνθήκες μερικού φορτίου (ακόμα και μία 
εσωτερική μονάδα) το σύστημα θα πρέπει να έχει  δυνατότητα  ελέγχου της αποδιδόμενης ισχύος 
από 3% έως 100% της ονομαστικής απόδοσης. Η αποδιδόμενη ισχύς θα πρέπει να προσαρμόζεται 
στις εκάστοτε ανάγκες του κτιρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ελάχιστη  κατανάλωση 
ενέργειας και η μέγιστη απόδοση του συστήματος. 

Η εσωτερική θερμοκρασία του κάθε χώρου θα ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή όπου με την 
επεξεργασία βασικών δεδομένων (επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, θερμοκρασία επιστροφής και 
προσαγωγής του αέρα, θερμοκρασία υγρού και αερίου για τον έλεγχο της υπερθέρμανσης) θα 
γίνονται διορθωτικές ενέργειες (παλμοί εκτονωτικής βαλβίδας, ταχύτητα ανεμιστήρα, κ.α.) για την 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος. 

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. 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η αδιάκοπη λειτουργία του συστήματος για εύρος εξωτερικών 
θερμοκρασιών από τους – 5º CDB έως + 43º CDB κατά τη λειτουργία της ψύξης και από τους – 20º 
CWB έως τους +15,5º  CWB κατά την λειτουργία της θέρμανσης. Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί 
και εκτός των παραπάνω ορίων μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας από τις διατάξεις ασφαλείας του 
συστήματος. 

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. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σταθερής θερμοκρασίας εξάτμισης σε διάφορες τιμές έτσι ώστε 
το σύστημα να λειτουργεί με διαφορετικό συντελεστή αισθητής θερμότητας. Κατ’ αυτό τον τρόπο και 
ανάλογα με το επίπεδο της σχετικής υγρασίας στον εσωτερικό χώρο, η θερμοκρασία του αέρα 
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προσαγωγής μεταβάλλεται (αυξάνεται) αυξάνοντας έτσι τις συνθήκες άνεσης, λόγω της μείωσης των 
ρευμάτων κρύου αέρα στον χώρο.  Την ίδια στιγμή θα πρέπει να διασφαλίζονται τα επίπεδα σχετικής 
υγρασίας στον χώρο σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες.  

Το σύστημα θα πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης, τόσο στην ψύξη όσο και στην θέρμανση, σε 
εκτεταμένο εύρος εξωτερικών θερμοκρασιών.  

Επιπρόσθετα, όλοι οι επίσημοι συνδυασμοί θα πρέπει να έχουν ονομαστικό βαθμό απόδοσης στην 
ψύξη (EER) πάνω από 3,0 και στην θέρμανση (COP) πάνω από 3,8. 

Όλα τα συστήματα θα έχουν την δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της αυτόματης 
επανεκκίνησης της εσωτερικής μονάδας μετά από διακοπή ρεύματος ή βλάβη μέσω ρύθμισης στο 
χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας. Επίσης το σύστημα θα μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία 
ακόμα και μετά την διακοπή ρεύματος σε μια εσωτερική μονάδα. 
 
Εξωτερικές Μονάδες 
Οι εξωτερικές μονάδες θα έχουν κατασκευαστεί για λειτουργία με τριφασική ηλεκτρολογική παροχή 
400V/50Hz. 
 
Η ηχητική στάθμη (ηχητική πίεση) δεν θα ξεπερνάει τα 66 dB (A) μετρημένο σε εργαστηριακές 
συνθήκες ημί-κλειστου ανηχοϊκού θαλάμου, σε οριζόντια απόσταση 1 m  από την μονάδα και 1,5 m 
από τη βάση της μονάδας. 
 
Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση. Το κέλυφος της 
μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από φύλλο επισμαλτωμένου ανοξείδωτου χάλυβα, με ειδική 
πολυεστερική βαφή για υψηλή προστασία σε έντονο διαβρωτικό περιβάλλον (πάχος στρώματος 
βαφής 0,070 mm). Ο αερόψυκτος εναλλάκτης της εξωτερικής μονάδας θα έχει υποστεί ειδική 
κατεργασία για την διασφάλιση μακρόχρονης αντοχής  και μέγιστης απόδοσης. Συγκεκριμένα , τα 
πτερύγια αλουμινίου θα επικαλύπτονται από ένα στρώμα ακρυλικής ρητίνης και ένα λεπτό υδρόφιλο 
στρώμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο εξασφαλίζει 5 έως 6 φορές μεγαλύτερη αντίσταση στην 
όξινη βροχή και στην διάβρωση από αλάτι (π.χ. αέρας δίπλα σε παραθαλάσσιες περιοχές).  
Το κάτω μέρος της μονάδας (βάση) θα είναι κατασκευασμένο από φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα για 
αντιοξειδωτική προστασία.  
 
Στην εξωτερική μονάδα θα υπάρχει: ένας ή δύο συμπιεστές σε ξεχωριστό κέλυφος, έτσι ώστε σε 
περίπτωση αστοχίας του ενός να μην απαιτείται αντικατάσταση και των δύο, αξονικό ανεμιστήρα (ες) 
οδηγούμενο από κινητήρα μεταβλητών στροφών (DC Inverter), αερόψυκτο εναλλάκτη θερμότητας, 
ηλεκτρολογικό και ψυκτικό δίκτυο και αυτοματισμοί. Η εξωτερική μονάδα θα έχει εργοστασιακά προ-
εγκατεστημένα : ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, διαχωριστή λαδιού, συσσωρευτής (accumulator) 
στην πλευρά της αναρρόφησης του συμπιεστή, αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης, θερμοστάτες 
προστασίας, ασφάλειες, προστασία από υπέρταση, προστασία από υπέρταση του Inverter, βάνες 
διακοπής υγρού και αερίου, χρονοδιακόπτες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τους αισθητήρες 
που διασφαλίζουν την ασφαλή, απρόσκοπτη, και ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

Η εξωτερική μονάδα (επομένως και όλο το σύστημα) θα έχει την δυνατότητα  να συνεχίζει λειτουργεί 
ακόμα και με ένα συμπιεστή σε περίπτωση που άλλος συμπιεστής είναι απενεργοποιημένος 
(λειτουργία έκτατης ανάγκης).  

Σε περίπτωση που το σύστημα αποτελείται από περισσότερες από μία εξωτερικές μονάδες  θα 
υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης της μιας εξωτερικής μονάδας ενώ το υπόλοιπο σύστημα θα 
λειτουργεί κανονικά με μειωμένη απόδοση. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η λειτουργία του 
κλιματισμού στο κτίριο ώσπου να  αποκατασταθεί η βλάβη. 
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Όλες οι συνδέσεις στο ψυκτικό δίκτυο θα πρέπει να είναι συγκολλητές. Μηχανικές συνδέσεις όπως 
φλάντζες, σύνδεσμοι και παρεμβύσματα δεν επιτρέπονται.  

Οι εξωτερικές μονάδες θα έχουν τεχνολογία «ομαλής έναρξης – soft start», έτσι ώστε να απορροφούν 
λιγότερο ρεύμα κατά την εκκίνηση, να μειώνετε το μέγεθος του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού 
πίνακα, και να μειώνεται η καταπόνηση στα επιμέρους μέρη της εξωτερικής μονάδας (π.χ. 
συμπιεστής, κινητήρες). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία (χτίσιμο) πάγου παρατηρείται σε  εξωτερικές θερμοκρασίες 
από - 7º C έως +7ºC (εξαρτάται από τα επίπεδα σχετικής υγρασίας), η εξωτερική μονάδα θα πρέπει 
να έχει ειδική αντιπαγωτική λειτουργία σύμφωνα με την οποία θα εξασφαλίζεται συνεχής άνεση στο 
εσωτερικό του κτιρίου καθόλη την διάρκεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας. Η αντιπαγωτική 
λειτουργία θα πρέπει να γίνεται τακτικά έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των 
εναλλακτών της εξωτερικής μονάδας.  

Η αντιπαγωτική λειτουργία στην εξωτερική μονάδα θα επιτυγχάνεται με αντιστροφή του ψυκτικού 
κύκλου. Κατά την διάρκεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας ο εναλλάκτης της εξωτερικής μονάδας 
γίνεται συμπυκνωτής, έτσι το υπέρθερμο αέριο από τον συμπιεστή θα χρησιμοποιηθεί για το λιώσιμο 
του πάγου στον εναλλάκτη. Για την αποφυγή κρύων ρευμάτων αέρα αλλά και την απορρόφηση 
θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο, οι εσωτερικές μονάδες δεν θα χρησιμοποιούνται ως εξατμιστές 
κατά την διάρκεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας.  Η εξωτερική μονάδα θα έχει έναν ειδικό 
εναλλάκτη ο οποίος θα χρησιμοποιείται σας εξατμιστής κατά την αντιπαγωτική λειτουργία. Σε  
περίπτωση συστήματος με παραπάνω από μια εξωτερικές μονάδες η αντιπαγωτική λειτουργία θα 
γίνεται με τα τέτοιο τρόπο ώστε να ξεπαγώνουν η μια εξωτερική μετά την άλλη και όχι ταυτόχρονα. Η 
προτεινόμενη τεχνολογία για τον ειδικό εναλλάκτη θερμότητας  θα χρησιμοποιεί ειδικό υλικό 
αλλαγής φάσης. Αυτό το υλικό θα παρέχει την απαιτούμενη θερμότητα για την αντιπαγωτική 
λειτουργία του συστήματος, ενώ θα διασφαλίζει την παροχή της υπολειπόμενης θερμότητας στις 
εσωτερικές μονάδες για συνεχόμενη θέρμανση του χώρου. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να εγγυάται 
αδιάκοπη λειτουργία και συνεχόμενη άνεση καθόλη την διάρκεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας σε 
όλες της συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η τεχνολογία της αντιπαγωτικής λειτουργίας θα αποφέρει μεγαλύτερη 
εποχιακή απόδοση καθώς τα στοιχεία των εσωτερικών μονάδων δεν θα πρέπει να ξαναζεσταθούν 
πρώτου το σύστημα ξεκινήσει ξανά να αποδίδει την ζητούμενη θερμότητα.  

Το σύστημα θα έχει λειτουργία «Hot Start» στην θέρμανση για την αποφυγή κρύων ρευμάτων αέρα 
στις εσωτερικές μονάδες κατά την εκκίνηση του συστήματος.  

Στην λειτουργία αυτή τα πτερύγια των εσωτερικών μονάδων θα οδηγούνται σε οριζόντια θέση καθώς 
οι ανεμιστήρες θα λειτουργούν σε πολύ χαμηλή ταχύτητα (Η ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά την 
λειτουργία του Hot Start θα είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη ταχύτητα λειτουργίας της εσωτερικής 
μονάδας.). 

Η ανάκτηση του λαδιού από το δίκτυο και τις εσωτερικές μονάδες θα γίνεται με την χρήση 
μικροεπεξεργαστή. Για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συμπιεστών, το λάδι θα πρέπει 
να ανακτάται  τουλάχιστον μια φορά κάθε οχτώ ώρες, μέσω ειδικής λειτουργίας ανάκτησης λαδιού. 
 
Για την αποφυγή υψηλής ζήτησης ρεύματος κατά την εκκίνηση των συστημάτων με παραπάνω από 
μια εξωτερικές μονάδες, οι εξωτερικές μονάδες θα ξεκινούν ετεροχρονισμένα και με διαφορετική 
σειρά έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο επιμερισμός ίσου χρόνου λειτουργίας σε όλες τις εξωτερικές 
μονάδες καθώς και η σωστή λίπανση σε όλους τους συμπιεστές.  
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Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως, λειτουργία και διατάξεις που θα 
διασφαλίζουν την αποφυγή επιστροφής υγρού στο συμπιεστή, έτσι ώστε να διατηρείται η σωστή 
πυκνότητα λαδιού και η  λίπανση του συμπιεστή. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τόσο την μέγιστη 
απόδοση του συστήματος όσο και το προσδόκιμο ζωής του συμπιεστή. 

Όλες οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να έχουν λειτουργία αυτόματης πλήρωσης ψυκτικού υγρού, 
έτσι ώστε να προστίθεται αυτόματα η επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού. Αυτή η λειτουργία 
διασφαλίζει την λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του 
κατασκευαστή. Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της διαδικασίας ο εγκαταστάτης θα μπορεί πολύ γρήγορα 
στο μέλλον να κάνει έλεγχο διαρροής στο σύστημα. Η λειτουργία του συστήματος με την σωστή 
ποσότητα ψυκτικού υγρού διασφαλίζει την αποδοτική και οικονομική λειτουργία του συστήματος, 
την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ικανοποίηση  της οδηγία F-Gas. 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτόματου ελέγχου, όλων το συνδέσεων (ψυκτικών και 
ηλεκτρολογικών), αισθητήρων και βανών μειώνοντας έτσι την πιθανότητα ανθρωπίνου λάθους 

Προτείνεται η ύπαρξη οθόνης 7 ψηφίων έτσι ώστε να απεικονίζεται ο κωδικός σφάλματος, στάδιο της 
διαδικασίας και δεδομένα λειτουργίας του συστήματος. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το περιορισμό 
του ανθρώπινου λάθους. 

Για την εκκίνηση του συστήματος προτείνεται η χρήση ειδικού λογισμικού που θα επιτρέπει την 
παραμετροποίηση για την βέλτιστη λειτουργίας. Η παραμετροποίηση και ο προγραμματισμός του 
συστήματος θα μπορεί να γίνει και εκτός σύνδεσης. 
 
Συμπιεστής 
Για μεγαλύτερη αξιοπιστία, οι συμπιεστές θα πρέπει να είναι σπειροειδείς ερμητικά κλειστοί με 
ενσωματωμένο κινητήρα και ηχοαπορροφητικό μανδύα. Θα οδηγούνται από κινητήρα μεταβλητών 
στροφών “DC INVERTER” δίνοντας έτσι την δυνατότητα αλλαγής της συχνότητας και επομένως 
μεταβολή της παροχής ψυκτικού όγκου στο κύκλωμα. Έτσι θα ανταποκρίνονται άμεσα και σύμφωνα 
με το φορτίο ζήτησης. Η συχνότητα θα αλλάζει αυξητικά με αρκετά βήματα έτσι ώστε η αλλαγή στην 
αποδιδόμενη ισχύ να προσεγγίζεται γραμμικά. Ο ελάχιστος αριθμός των βημάτων απόδοσης δεν θα 
πρέπει να είναι κάτω από 100. 

Τα τυλίγματα του κινητήρα θα πρέπει να είναι προσεκτικά κατασκευασμένα έτσι ώστε, να 
επιτυγχάνεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία αποφεύγοντας τον κίνδυνο βλάβης λόγω της 
συνεχούς αλλαγής της συχνότητας και της τάσης. Για την προστασία συμπύκνωσης του λαδιού σε 
χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίας ο συμπιεστής θα πρέπει να προφυλάσσεται με την ύπαρξη 
ηλεκτρικού θερμαντήρα στο δοχείο αποθήκευσης λαδιού. 

Για την καλύτερη λίπανση όλων των κινούμενων μέρων του συμπιεστή, η παροχή λαδιού θα πρέπει 
να γίνεται από την πλευρά της υψηλής πίεσης. Με αυτό τον τρόπο δεν απαιτείται ξεχωριστό σύστημα 
λίπανσης των κινητών μέρων καθώς ο αγωγός του λαδιού είναι στο κέντρο του εκκεντροφόρου 
διαχέοντας το λάδι σε όλα τα κινητά μέρη. Αυτή η τεχνολογία βελτιώνει την απόδοση του συμπιεστή 
και μειώνει την καταπόνηση και την φθορά του.  

Για την αποφυγή ξαφνικών μεταπτώσεων στην θερμοκρασία του κινητήρα οι οποίες αποφέρουν 
σημαντικές πιέσεις στα τυλίγματα και τα ρουλεμάν, ο κινητήρας θα ψύχεται με πεπιεσμένο αέρα.  
 
Οι συμπιεστές θα επιβραδύνουν την ταχύτητα περιστροφής τους γραμμικά και ανάλογα με την 
ζήτηση του φορτίου σε ψύξη και θέρμανση, διασφαλίζοντας έτσι την αυτόνομη λειτουργία και τον 
έλεγχο της θερμοκρασίας σε κάθε εσωτερικό χώρο. Οι δύο συμπιεστές μεταβλητών στροφών θα 
μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα με ανεξάρτητη λειτουργία, ελέγχοντας έτσι με μεγαλύτερη 
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ακρίβεια την παροχή του ψυκτικού μέσου, έχοντας χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και 
επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση, ανεξαρτήτου φορτίου ζήτησης ή ποσοστού συνδεσιμότητας. 
 
Για προστασία του συμπιεστή από συχνές εκκινήσεις, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος 
χρονοδιακόπτης.   
 
Ανεμιστήρας 
Ο κινητήρας του ανεμιστήρα (ων) στην εξωτερική μονάδα θα είναι μεταβλητών στροφών για 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς επίσης για καλύτερο έλεγχο της ταχύτητας του 
ανεμιστήρα και την μείωση της στάθμης θορύβου.  Η ακριβής ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα 
έχει σαν αποτέλεσμα τον ακριβή έλεγχο της απόδοσης του συστήματος, σύμφωνα με τις εσωτερικές 
και εξωτερικές συνθήκες. 

Η φτερωτή θα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό, διασφαλίζοντας μέγιστη παροχή αέρα και 
χαμηλά επίπεδα στάθμης θορύβου. Οι ανεμιστήρες στις εξωτερικές μονάδες θα έχουν προστατευτικό 
κάλυμμα, έτσι ώστε να αποτρέπεται η είσοδος αντικειμένων μέσα στην μονάδα.  Το κάλυμμα θα έχει 
ειδικό σχεδιασμό και κατασκευή για την μείωση της εξωτερικής στατικής πίεσης.  

Οι ανεμιστήρες θα μπορούν να ρυθμιστούν  ώστε να επιτυγχάνουν διαθέσιμη εξωτερική στατική 
πίεση τουλάχιστον 78 Pa. 
 
Τοπικοί Ελεγκτές 
Κάθε εσωτερική μονάδα θα μπορεί να ελέγχεται με επιτοίχιο ενσύρματο χειριστήριο. Το μήκος του 
καλωδίου επικοινωνίας από το χειριστήριο έως την εσωτερική μονάδα θα μπορεί να φτάσει τα 500 
m. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η εγκατάσταση των χειριστηρίων σε οποιοδήποτε διαθέσιμη 
τοποθεσία. 

Τα χειριστήρια θα έχουν υψηλής ανάλυσης LCD οθόνη, όπου θα απεικονίζονται οι βασικοί 
παράμετροι λειτουργίας καθώς και πιθανοί κωδικοί βλάβης. Ο χρήστης θα μπορεί να μεταβεί από το 
βασικό στο λεπτομερειακό menu για την ρύθμιση όλων των παραμέτρων. Συνίσταται η λεκτική 
περιγραφή των λειτουργιών αντί συμβόλων για την ευκολότερη κατανόηση από τον τελικό χρήστη. 
Το χειριστήριο θα είναι υψηλής αισθητικής και το menu του θα είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου των περσίδων όπου αυτές υπάρχουν. Το χειριστήριο 
θα μπορεί να ελέγχει κάθε λειτουργία ή αισθητήρα εξοικονόμησης ενέργειας ή βελτίωσης των 
συνθηκών άνεσης. 

Ο τοπικός ελεγκτής θα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης των 9 τελευταίων κωδικών βλαβών, έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί η διάγνωση του προβλήματος που δημιούργησε την βλάβη. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου έως 16 εσωτερικές μονάδες από έναν τοπικό ελεγκτή. 

Σε κάθε σύστημα θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη η οποία θα απεικονίζει ποια εσωτερική μονάδα είναι 
εκείνη που καθορίζει την λειτουργία του συστήματος (ψύξη / θέρμανση). Η ρύθμιση και η αλλαγή της 
λειτουργίας θα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή (ακόμα και μετά την εκκίνηση) από τον χρήστη 
χωρίς να απαιτείται απενεργοποίηση του συστήματος. 

Ο ελεγκτής θα έχει προ-εγκατεστημένο αισθητήρα χώρου και σε συνεργασία με τον αισθητήρα 
χώρου της εσωτερικής μονάδας θα ελέγχουν με ακρίβεια την λειτουργία της μονάδας και επομένως 
την θερμοκρασία του χώρου.  
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Σύστημα ελέγχου και διασύνδεσης μονάδων VRV/VRF  
 

To σύστημα θα πρέπει να είναι Gateway για πρωτόκολλο BACnet και να έχει τη δυνατότητα ελέγχου 
έως 256 μονάδες με κεντρικό χειριστήριο)από σύστημα BMS . Το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι 
συμβατό και να συνεργάζεται με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα VRV/VRF στους ορόφους 1ος ,2ος 
και 3ος του κτιρίου το όποιο αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες της εταιρείας LG Electronics . 
 

 ARUN200LTE4  1  

ARUN240LTE4  2  

ARNU07GTRC2  15  

ARNU09GTRC2  5  

ARNU12GTRC2  18  

ARNU15GTQC2  22  

 
Εγγύηση μηχανημάτων 
 
Τα ζητούμενα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για περίοδο τουλάχιστον 
δύο ετών  για όλα τα τμήματα των μηχανημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’  εκτός από τους 
συμπιεστές οι  οποίοι θα έχουν πενταετή εγγύηση. Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα είναι 
επιπλέον  πιστοποιημένα κατά EUROVENT και θα διαθέτουν τα αντίστοιχα έγγραφα. Η περίοδος 
εγγύησης προσμετράται από την οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας και την αρχική 
εκκίνηση και λειτουργία των μηχανημάτων από αρμόδιο συνεργείο του Κατασκευαστικού Οίκου.   
Μετά τη λήξη της εγγύησης θα εξεταστεί η σύναψη συμβολαίου συντήρησης για το σύνολο των 
μηχανημάτων τύπου VRV του κτιρίου.   
 
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής  εγγυάται για το επίπεδο απόδοσης των 
μηχανημάτων. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα διόρθωση κάθε 
ελαττώματος που παρουσιάζεται. 

Ο προμηθευτής  μπορεί να δώσει εγγύηση για μεγαλύτερο διάστημα. Χρόνος εγγύησης μεγαλύτερος 
των 2 ετών ( όπως αναλύεται παραπάνω ) υπεισέρχεται στη διαμόρφωση του λόγου Λ που θα 
διαμορφωθεί για την ανάδειξη του επικρατέστερου υποψηφίου.   

Αν, ελαττώματα κατά τη διάρκεια της εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου 
του εξοπλισμού ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή 
και πλήρης λειτουργία των μηχανημάτων. Τονίζεται ότι στην περίοδο εγγύησης δεν δικαιολογείται 
κανένα επιπλέον κόστος ανταλλακτικών ή αναλωσίμων και ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό 
προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή από τους υποψηφίους ότι τυχόν δαπάνες ανταλλακτικών ή 
αναλωσίμων καλύπτονται τόσο από την προσφερόμενη δαπάνη αγοράς/εγγύσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
 

Πίνακες Μηχανημάτων & Συσκευών 
 

 

   ΚΩΔΙΚΌΣ /   
ΧΏΡΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 

  
ΜΗΧΆΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΉ 

   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ   ΑΡΙΘΜΌΣ   Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΎ   
 

Α/Α 
 

ΑΡΙΘΜΌΣ        
ΤΎΠΟΣ   

ΣΕΙΡΆΣ   
ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ   

 

                
 

                     

                      
 

   
 

  

ΓΡΑΦΕΙΑ 
  Εσωτερική Μονάδα   

………… 
  

SN….. 
     

 

       
Συστήματος VRV          

 

                    
 

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μελέτης     Κατασκευής     
 

    Ψυκτική Ικανότητα (KW): 2.2             
 

    Θερμική Ικανότητα (KW): 2.5             
 

    Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις) :  0.1-1Φ            
 

      Ονομ.ρεύμα (A): --             
 

      Τύπος:  Κασέτα            
 

      Ποσότητα: 6             
 

 
 

1.                     
 

     

Πρότυπα: -- 
           

 

                 
 

                     
 

   Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg):  600x600/18           
 

                     

  Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): --            
 

                    
 

  Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας &  Σημειώσεις:          
 

      Συντήρησης:              
 

                     
 

            Στοιχεία Επικοινωνίας:     
 

            Ον/μο:………………………………………….. 
 

            Τηλέφωνο:…………………….fax………....... 
 

            Email:………………………………………….. 
 

  ΚΩΔΙΚΌΣ /   
ΧΏΡΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ   

ΜΗΧΆΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΉ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ   ΑΡΙΘΜΌΣ   Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΎ   
 

Α/Α 
 

ΑΡΙΘΜΌΣ       
ΤΎΠΟΣ   

ΣΕΙΡΆΣ   
ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ   

 

               
 

                     

                     
 

  
 

   

ΓΡΑΦΕΙΑ 
  Εσωτερική Μονάδα   

………… 
  

SN….. 
     

 

       
Συστήματος VRV          

 

                    
 

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μελέτης    Κατασκευής     
 

    Ψυκτική Ικανότητα (KW): 2.8            
 

    Θερμική Ικανότητα (KW): 3.2            
 

    Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις) :  0.1-1Φ           
 

      Ονομ.ρεύμα (A): --            
 

      Τύπος:  Κασέτα           
 

      Ποσότητα: 5            
 

2. 
                    

 

     

Πρότυπα: -- 
           

 

                 
 

                
 

   Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg):  600x600/18           
 

                

  Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): --            
 

              
 

  Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας &  Σημειώσεις:          
 

      Συντήρησης:              
 

                 
 

            Στοιχεία Επικοινωνίας:     
 

            Ον/μο:………………………………………….. 
 

            Τηλέφωνο:…………………….fax………....... 
 

            Email:………………………………………….. 
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   ΚΩΔΙΚΌΣ /   
ΧΏΡΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ   

ΜΗΧΆΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΉ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ   ΑΡΙΘΜΌΣ   Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΎ   
 

 

Α/Α 
 

ΑΡΙΘΜΌΣ       
ΤΎΠΟΣ   

ΣΕΙΡΆΣ   
ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ   

 

                
 

                     

                     
 

   

 
  

ΓΡΑΦΕΙΑ 
  Εσωτερική Μονάδα   

………… 
  

SN….. 
     

 

       
Συστήματος VRV          

 

                    
 

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μελέτης    Κατασκευής     
 

    Ψυκτική Ικανότητα (KW): 3.6            
 

    Θερμική Ικανότητα (KW): 4.0            
 

    Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις) :  0.1-1Φ           
 

      Ονομ.ρεύμα (A): --            
 

      Τύπος:  Κασέτα           
 

      Ποσότητα: 15            
 

 
3. 

                   
 

     

Πρότυπα: -- 
           

 

                 
 

                 
 

   Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg):  600x600/18           
 

                  

   Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): --            
 

                
 

   Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας &  Σημειώσεις:          
 

      Συντήρησης:              
 

                 
 

            Στοιχεία Επικοινωνίας:     
 

            Ον/μο:…………………………………………..  
 

            Τηλέφωνο:…………………….fax……….......  
 

            Email:…………………………………………..  
 

   ΚΩΔΙΚΌΣ /   
ΧΏΡΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ   

ΜΗΧΆΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΉ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ   ΑΡΙΘΜΌΣ   Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΎ   
 

 

Α/Α 
 

ΑΡΙΘΜΌΣ       
ΤΎΠΟΣ   

ΣΕΙΡΆΣ   
ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ   

 

                
 

                     

                     
 

   
 

  

ΓΡΑΦΕΙΑ 
  Εσωτερική Μονάδα   

………… 
  

SN….. 
     

 

       
Συστήματος VRV          

 

                    
 

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μελέτης    Κατασκευής     
 

    Ψυκτική Ικανότητα (KW): 4.5            
 

    Θερμική Ικανότητα (KW): 5.0            
 

    Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις) :  0.1-1Φ           
 

      Ονομ.ρεύμα (A): --            
 

      Τύπος:  Κασέτα           
 

      Ποσότητα: 9            
 

 
4. 

                   
 

     

Πρότυπα: -- 
           

 

                 
 

                
 

   Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg):  600x600/18           
 

                 

   Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): --            
 

               
 

   Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας &  Σημειώσεις:          
 

      Συντήρησης:              
 

                 
 

            Στοιχεία Επικοινωνίας:     
 

            Ον/μο:…………………………………………..  
 

            Τηλέφωνο:…………………….fax……….......  
 

            Email:…………………………………………..  
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Α/Α 

 ΚΩΔΙΚΌΣ /   
ΧΏΡΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ   

ΜΗΧΆΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΉ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ   ΑΡΙΘΜΌΣ   Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΎ   
 

  
ΑΡΙΘΜΌΣ       

ΤΎΠΟΣ   
ΣΕΙΡΆΣ   

ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ   
 

                 
 

                      

                     
 

  

 
  

ΓΡΑΦΕΙΑ 
  Εσωτερική Μονάδα    

………… 
  

SN….. 
     

 

       
Συστήματος VRV           

 

                     
 

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μελέτης      Κατασκευής     
 

    Ψυκτική Ικανότητα (KW): 3.6             
 

    Θερμική Ικανότητα (KW): 4.0             
 

    Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις) :  1Φ             
 

      Ονομ.ρεύμα (A): --             
 

      Τύπος:  επιτοιχο             
 

      Ποσότητα: 1             
 

 
5. 

                    
 

     

Πρότυπα: -- 
            

 

                  
 

                  
 

   Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg):               
 

                  

   Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): --             
 

                 
 

   Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας &  Σημειώσεις:            
 

      Συντήρησης:               
 

                  
 

             Στοιχεία Επικοινωνίας:     
 

             Ον/μο:…………………………………………..  
 

             Τηλέφωνο:…………………….fax……….......  
 

             Email:…………………………………………..  
 

  ΚΩΔΙΚΌΣ /   
ΧΏΡΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 

  
ΜΗΧΆΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΉ 

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ   ΑΡΙΘΜΌΣ   Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΎ  
Α/Α 

 
ΑΡΙΘΜΌΣ       

ΤΎΠΟΣ   
ΣΕΙΡΆΣ   

ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ  

               

                   

                    

  

 
  

ΓΡΑΦΕΙΑ 
  Εσωτερική Μονάδα    

………… 
  

SN….. 
    

      

Συστήματος VRV          

                   

   Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μελέτης      Κατασκευής    

   Ψυκτική Ικανότητα (KW): 5.6            

   Θερμική Ικανότητα (KW): 6.3            

   

Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις) 
:  0.1-1Φ            

     Ονομ.ρεύμα (A): --            

     Τύπος:  Κασέτα            

     Ποσότητα: 6            

6. 
                   
    

Πρότυπα: -- 
           

                
                

  Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg):  600x600/18            
               

  Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): --            
               

  Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας &  Σημειώσεις:           

     Συντήρησης:              
                

            Στοιχεία Επικοινωνίας:    

            Ον/μο:………………………………………….. 
            Τηλέφωνο:…………………….fax………....... 
            Email:………………………………………….. 
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  ΚΩΔΙΚΌΣ /   
ΧΏΡΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 

  
ΜΗΧΆΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΉ 

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ   ΑΡΙΘΜΌΣ   Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΎ  
Α/Α 

 
ΑΡΙΘΜΌΣ       

ΤΎΠΟΣ   
ΣΕΙΡΆΣ   

ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ  

               

                   

                    

  

 
  

ΓΡΑΦΕΙΑ 
  Εσωτερική Μονάδα    

………… 
  

SN….. 
    

      

Συστήματος VRV          

                   

   Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μελέτης      Κατασκευής    

   Ψυκτική Ικανότητα (KW): 4.5            

   Θερμική Ικανότητα (KW): 5.0            

   Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις) :  0.1-1Φ            

     Ονομ.ρεύμα (A): --            

     Τύπος:  Κρυφού τύπου , Ducted            

     Ποσότητα: 4            

7. 
                   
    

Πρότυπα: -- 
           

                
                

  Διαστάσεις (mm):  700x190x700            
               

  Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): --            
               

  Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας &  Σημειώσεις:           

     Συντήρησης:              
                

            Στοιχεία Επικοινωνίας:    

            Ον/μο:………………………………………….. 
            Τηλέφωνο:…………………….fax………....... 
            Email:………………………………………….. 
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   ΚΩΔΙΚΌΣ /   
ΧΏΡΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ   

ΜΗΧΆΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΉ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ   ΑΡΙΘΜΌΣ   Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΎ   
 

 

Α/Α 
 

ΑΡΙΘΜΌΣ       
ΤΎΠΟΣ   

ΣΕΙΡΆΣ   
ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ   

 

                
 

                     

                     
 

      

ΔΩΜΑ 
  Εξωτερική Μονάδα Συστήματος VRV   

………… 
  

SN….. 
     

 

                  

                     
 

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μελέτης    Κατασκευής     
 

    Ψυκτική Ικανότητα (KW): 33.6            
 

    Θερμική Ικανότητα (KW): 37.8            
 

   Energy Efficiency Ratio (EER): 3.40            
 

    Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις) :  19.2-3Φ           
 

      Ονομ.ρεύμα (A): --            
 

      Ρεύμα εκκίνησης (Α): --            
 

      Ψυκτικό μέσο:  R410A           
 

      Ποσότητα: 1            
 

 
8.                    

 

     

Πρότυπα: -- 
           

 

                 
 

                 
 

   Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): --            
 

                  

   Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): --            
 

               
 

   Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας &  Σημειώσεις:          
 

      Συντήρησης:              
 

                 
 

            Στοιχεία Επικοινωνίας:     
 

            Ον/μο:…………………………………………..  
 

            Τηλέφωνο:…………………….fax……….......  
 

            Email:…………………………………………..  
 

                 
 

   ΚΩΔΙΚΌΣ /   
ΧΏΡΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ   

ΜΗΧΆΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΉ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ   ΑΡΙΘΜΌΣ   Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΎ   
 

 

Α/Α 
 

ΑΡΙΘΜΌΣ       
ΤΎΠΟΣ   

ΣΕΙΡΆΣ   
ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ   

 

                
 

                     

                     
 

      
ΔΩΜΑ 

  Εξωτερική Μονάδα Συστήματος VRV  
………… 

  
SN….. 

     
 

                  

                     
 

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μελέτης    Κατασκευής     
 

    Ψυκτική Ικανότητα (KW):  67.2            
 

    Θερμική Ικανότητα (KW):  75.6            
 

   Energy Efficiency Ratio (EER):  3.80            
 

    Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις) :  15-3Φ           
 

      Ονομ.ρεύμα (A):  --            
 

      Ρεύμα εκκίνησης (Α):  --            
 

      Ψυκτικό μέσο:  R410A           
 

      Ποσότητα:  1            
 

 
9.                    

 

     

Πρότυπα: 
 

-- 
           

 

                  
 

                 
 

   Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg):  --            
 

                  

   Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh):  --            
 

               
 

   Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας &  Σημειώσεις:          
 

      Συντήρησης:              
 

                 
 

            Στοιχεία Επικοινωνίας:     
 

            Ον/μο:…………………………………………..  
 

            Τηλέφωνο:…………………….fax……….......  
 

            Email:…………………………………………..  
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   ΚΩΔΙΚΌΣ /   
ΧΏΡΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ   

ΜΗΧΆΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΉ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ   ΑΡΙΘΜΌΣ   Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΎ   
 

 

Α/Α 
 

ΑΡΙΘΜΌΣ       
ΤΎΠΟΣ   

ΣΕΙΡΆΣ   
ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ   

 

                
 

                     

                     
 

      

ΔΩΜΑ 
  Εξωτερική Μονάδα Συστήματος VRV   

………… 
  

SN….. 
     

 

                  

                     
 

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μελέτης    Κατασκευής     
 

    Ψυκτική Ικανότητα (KW): 61.6            
 

    Θερμική Ικανότητα (KW): 69.3            
 

   Energy Efficiency Ratio (EER): 3.60            
 

    Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις) :  17-3Φ           
 

      Ονομ.ρεύμα (A): --            
 

      Ρεύμα εκκίνησης (Α): --            
 

      Ψυκτικό μέσο:  R410A           
 

      Ποσότητα: 1            
 

 
10.                    

 

     

Πρότυπα: -- 
           

 

                 
 

                
 

   Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): --            
 

                 

   Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): --            
 

               
 

   Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας &  Σημειώσεις:          
 

      Συντήρησης:              
 

                 
 

            Στοιχεία Επικοινωνίας:     
 

            Ον/μο:…………………………………………..  
 

            Τηλέφωνο:…………………….fax……….......  
 

            Email:…………………………………………..  
 

 
 
 

                    Στην προμήθεια περιλαμβάνεται ένα σύστημα Master ACP BACKNET   GATEWAY για την 
σύνδεση των μηχανημάτων του 1ου ,  2ου και 3ου  ορόφου καθώς και των νέων μηχανημάτων 
ώστε να υπάρχει  απεικόνιση και λειτουργία μέσω BMS κεντρικά για το κτίριο με την 
δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τον 4ο, 5ο και Ισόγειο.   
 
Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύεται από Υ.Δ. περί της πλήρους 
συμβατότητας του προσφερόμενου συστήματος ελέγχου με το νέο εγκατεστημένο δίκτυο του 
4ου, 5ου και Ισογείου.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
1. Από τους προμηθευτές θα συμπληρωθούν πίνακες οικονομικής προσφοράς κατά το 

Υπόδειγμα που ακολουθεί 
 
2. Για εξοπλισμό ή υπηρεσίες που προσφέρονται χωρίς επιβάρυνση θα αναγράφεται η 

ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» 
 
3. Επισημαίνεται ότι η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. δεν θα καταβάλλει δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται 

στους σχετικούς πίνακες της οικονομικής προσφοράς 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

  ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Εξωτερικές μονάδες 
συστήματος VRV  

 3  
 

2 
Τοπικές εσωτερικές 
μονάδες VRV τύπου 
κασέτας 
ψευδοροφής 

 46  
(εκ των οποίων η μία 

επιτοίχια και 4 κρυφού 
τύπου) 

 
 

3. Χρήση γερανού  1  
 

4.  Σύστημα ελέγχου 
και διασύνδεσης 
μονάδων VRV 

 1  
 

5.  Υπηρεσίες 
εκπαίδευσης 
/εγχειρίδια  

 --------------  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
 

 
Φ.Π.Α. (%) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

   
--------- 

--------- 

 

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς: 

1. Άλλες δαπάνες που δεν αναφέρονται ειδικά αλλά βαρύνουν την προσφορά θα δηλωθούν από 
τον προμηθευτή. Αν δεν δηλωθούν, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω τιμές. 

 
 

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. ………\            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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
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 ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  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) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας …………………………………. Δ\νση 
…………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 
…………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια …………………………………… 
(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της 
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.  

 

 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. 

 

 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 
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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς   : H.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 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) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..Δ\νση……………………………………………………….για την καλή λειτουργία  των 
παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας 
η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………………(αρ. Διακ/ξης……….) προς κάλυψη 
αναγκών του ……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.  

 

 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. 

 

 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
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