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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΒΜ    

 (Απόφαση Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ αρ. 1270 της συνεδρίασης αριθμ. 253/19.5.2016) 
 

Προϋπολογισμός δαπάνης : € 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί: Με συλλογή προσφορών από την  Επιτροπή 
Προμηθειών Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Οι προσφορές θα ανοιχθούν σε δημόσια συνεδρίαση της 
Επιτροπής, που θα γίνει στα Γραφεία του Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ - Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. 
Συγγρού 3ος όροφος- την 14η  Ιουνίου 2016,  ημέρα Τρίτηκαι ώρα 12οο-. 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης διάρκειας 15 
μηνών του εξοπλισμού κατασκευής ΙΒΜ όπως αυτός περιγράφεται στους πίνακες 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 60.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ και αφορά διάστημα 15 μηνών με δικαίωμα της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ να 
επιμηκύνει στη φάση της κατακύρωσης την περίοδο συντήρησης σε περίπτωση 
επίτευξης χαμηλότερης τιμής σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου.     

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ /ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής/Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων που:  
Α) Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην συντήρησης ανάλογων εξοπλισμών 
την οποία θα πρέπει να αποδείξουν προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για 3 
τουλάχιστον παρόμοιες προμήθειες την τελευταία τριετία . Για την απόδειξη της 
ως άνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής ο υποψήφιος θα πρέπει να 
καταθέσει εντός του Φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τα εξής:  

 
Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα 
info@idika.gr  ·  www.idika.gr 

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,  24/5/2016 
Τηλέφωνο: 210-9282154,436 
Φαξ: 210-9214375                    Αρ. Πρ. 4408 
E-mail: kolovou@idika.gr  
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 Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια 
Δημόσια Αρχή. 

 Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση 
είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση 
αγοράς. 

Β) Έχουν Μέσο Όρο κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία 120.000€. 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 δεν έχουν 
δημοσιευμένο Ισολογισμό αρκεί να προσκομιστεί Ισοζύγιο πρωτοβαθμίων της 
31ης/12.2015.  

Γ) Είναι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του κατασκευαστή για την επισκευή όλων 

των συστημάτων του Παραρτήματος Α και να διαθέτουν αντίστοιχα 

πιστοποιημένους Μηχανικούς υποστήριξης για τα προς συντήρηση προϊόντα. Για 

την απόδειξη των συγκεκριμένης ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής ο υποψήφιος 

οφείλει να υποβάλλει σχετική δήλωση του κατασκευαστή  καθώς και τις 

πιστοποιήσεις των Μηχανικών.   

Δ) Διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις Ποιότητας, όπως ISO 9001:2008. 
Για την απόδειξη της εν λόγω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής πρέπει να 
προσκομιστεί ευκρινές αντίγραφο της ζητούμενης πιστοποίησης. 

Ε) Έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της παρ. 3.1 
(συμπληρωματικά προς τα ως άνω).       

2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω (παρ. 2.1) ελάχιστες προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1 «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα 
κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 και 8 του ΠΔ 118/2007 
σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 κατά περίπτωση.  

 Όσοι αποκλείστηκαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από 
διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπ. Ανάπτυξης.  

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

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν είναι εγκαταστημένα σε κράτη-μέλη της 
ΕΕ ή του ΕΟΧ ή δεν δικαιούται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό εξαιτίας της 
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νομοθεσίας τρίτων χωρών, στις οποίες είναι εγκαταστημένα, που δεν έχουν 
κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.  

 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. 

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

 Όσοι υποψήφιοι δεν ικανοποιούν τους τεχνικούς όρους της παρούσας 
διακήρυξης που είναι οι ελάχιστα αποδεκτοί.  

3. 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. 8 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 (πλην των δικαιολογητικών συμμετοχής 
που δεν απαιτείται να διατεθεί αντίγραφο) 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. Δικαιολογητικά συμμετοχής   

Οι υποψήφιοι προμηθευτές 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 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 
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αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1.  Εγγύηση συμμετοχής αξίας € 1.200,00 που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%  επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ 
(ως το συνημμένο υπόδειγμα του 
ΠAΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ B’).  

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην 
παρ. 13 της παρούσας.   

ΝΑΙ   

2.  Έγγραφα νομιμοποίησης (ΦΕΚ 
εκπροσώπησης και ισχύον κατασταστικό)  

 

ΝΑΙ    

3.  Υπεύθυνες δηλώσεις
1
 της παρ. 4 του 

άρθρου 8  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:  

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
στο πρόσωπό του από τους 
αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 
60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  
(ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών 
/ νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης 
ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού, συνδιαλλαγής (ή σε 
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 
νομικών προσώπων σε ανάλογη 

ΝΑΙ   

                                            
1
 Οι εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις απαιτείται να φέρουν την υπογραφή:  

-Για 0Ε & ΕΕ από τους ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές 
-Για Α.Ε. από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
-Για ΕΠΕ από τους διαχειριστές 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
κατάσταση ή διαδικασία). 

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

4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς ή της κατάθεσής της στο 
ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο 
οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας 
και το ειδικό επάγγελμά του (τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα 
Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 
ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης 
τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 

5. 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 που ορίζονται στην 
παρούσα.  

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, 
ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 
νόμιμα. 

7. 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:  

8. 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 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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 
δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

Β: 
1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 

σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό 
από τους διαγωνισμούς 
προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης. 

Γ: 
1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 
της οποίας έλαβε γνώση και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους 
της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης για απόφαση του 
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 
Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, 
ακύρωσης ή διακοπής του 
διαγωνισμού. 

3. Ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί 
έναντι τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
περίπτωση κατακύρωσης στον Ανάδοχο 
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

4. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο 
ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να 
δηλώνει στην προσφορά του, την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευάσει το προσφερόμενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. 

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 διακήρυξης 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

3.2. Φάκελος Τεχνικής προσφοράς 

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

α) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δηλ. τον τρόπο με τον οποίο η 
ενδιαφερόμενη Εταιρεία θα εκτελεί τη συντήρηση καθώς και το πρόγραμμα 
συντήρησης και τι αυτό περιλαμβάνει. Το πρόγραμμα συντήρησης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  της 
παρούσας.  

β)  Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου ότι ικανοποιεί πλήρως τους τεχνικούς όρους 
της παρούσας διακήρυξης και σε περίπτωση που αναλάβει το έργο της 
υποστήριξης θα συνάψει αντίστοιχη σύμβαση υποστήριξης με τον 
κατασκευαστή του εξοπλισμού του Παραρτήματος Α΄ και θα προσκομίσει 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

3.3 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 αναφέρει τιμή ανά μονάδα συντηρούμενου εξοπλισμού καθώς και 
γενικό σύνολο.   

 
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 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 
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8 
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 ΠΔ 
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 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 ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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. 

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  προ-
πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 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 προ-πτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης. 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 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 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 κύριας και επικουρικής, κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα 
Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.   

11.  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 σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και 
κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  . 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ 
2
   

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

4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 
του προσώπου αυτού) 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 

ΝΑΙ   

                                            
2
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου.  
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Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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

2.  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   

3.  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 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 ΝΑΙ   
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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.  

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προ-
πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  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 τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε προ-πτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης  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 της αρμόδιας αρχής ή 
ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 
στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου / Επαγγελματικού 
Μητρώου (ή ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις της 
χώρας εγκατάστασης τους )  και το 
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο 
να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 

ΝΑΙ   
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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 
κύριας και επικουρικής, κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από 
την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.   

ΝΑΙ   

11.  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 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από 
την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.   

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής 
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

ΝΑΙ 
3
   

                                            
3
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου. 
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υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
  

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». 

 

4.3 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 
ΟΕ και ΕΕ β) διαχειριστές ΕΠΕ γ) 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΑΕ 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 ΠΔ 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 

ΝΑΙ   
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τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

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   

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 

ΝΑΙ   
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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. 

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης . 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 προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης . 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 

ΝΑΙ   
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καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

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 
κύριας και επικουρικής, κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από 
την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.   

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του έκδοσης κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από 
την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης 

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 

ΝΑΙ   
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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 ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

2.  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   

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 

ΝΑΙ   
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δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

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 
προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης . 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 προπτωχευτική διαδικασία 

ΝΑΙ   
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εξυγίανσης . 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. 

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 την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

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 
κύριας και επικουρικής, κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από 
την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.   

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 

NAI   
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σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από 
την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης 

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

ΝΑΙ 
4
   

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 

                                            
4
 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 ΠΔ 
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 
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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 

  

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 
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8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης 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 

  

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
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 

  

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 (ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασης τους) 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 
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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 

  

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 κύριας και 
επικουρικής, κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα 
Αρχή και κατά την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.   

ΝΑΙ   

13.  

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 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από 
την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.   

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 
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κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

4.6 Οι Ενώσεις – Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

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. Η υπεύθυνη δήλωση  που αναφέρεται  στην παρούσα δεν απαιτείται να φέρει  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/ 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. 
 
5.  ΤΙΜΕΣ 

Οι προσφερόμενες από τους προμηθευτές τιμές θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ 
και πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα τιμή ανά μονάδα συντηρούμενου 
εξοπλισμού καθώς και γενικό σύνολο Η συνολική τιμή θα 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.  
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 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 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 (60.000,00 € 
πλέον Φ.Π.Α.) για περίοδο 15 μηνών απορρίπτονται αυτοδίκαια.  

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

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

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.  Η Επιτροπή Προμηθειών θα κινηθεί ως εξής: 
 
Σε πρώτη φάση αποσφραγίζονται οι ενιαίοι φάκελοι καθώς και οι φάκελοι 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
(ή γίνεται διάτρηση αυτών) 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. 
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Σε δεύτερη φάση η Επιτροπή Προμηθειών θα προβεί στη μελέτη των φακέλων 
δικαιολογητικών.  

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 είτε από το φάκελο των δικαιολογητικών και ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής είτε από το φάκελο των τεχνικών προσφορών, η 
Επιτροπή Προμηθειών εισηγείται σχετικά προς το Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το 
οποίο αποφαίνεται τελικά. 

Για όσες από τις προσφορές δεν κριθούν αποδεκτές από την μελέτη των ως άνω 
δεν θα ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη οικονομική προσφορά. 

Σε τέταρτη φάση η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της μελέτης 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 
κατά αύξουσα τιμή του προσφερόμενου κόστους.    

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

Η Επιτροπή πριν την τελική πρόταση κατακύρωσης στέλνει έγγραφη ειδοποίηση 
προς τον υποψήφιο Ανάδοχο που αναδεικνύεται επικρατέστερος να 
προσκομίσει εντός 20 ημερών τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ.4 
«Δικαιολογητικά κατακύρωσης». Το πρακτικό με την τελική εισήγηση της 
Επιτροπής συντάσσεται μετά την προσκόμιση και έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 

ΣΤ. ΑΜΟΙΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών συντήρησης θα γίνει με την υπογραφή της σύμβασης 
και η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων 
παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών.  

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Ο προμηθευτής  υποχρεούται συγχρόνως με την υπογραφή της σύμβασης να 
υποβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% του συμβατικού 
τιμήματος χωρίς το ΦΠΑ. Eπισημαίνεται ότι για την υπογραφή της σύμβασης ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.   
των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων και τα εξής:  

2.  Για την εκπρόθεσμη εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών και λοιπά θέματα 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ (ΦΕΚ 
1990/Β/23.12.2010).  Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση ποσού 0,10% 
επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων σύμφωνα με το Ν 4013/2011. Ο Φ.Π.Α. 
των τιμολογίων βαρύνει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
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3.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 
των όρων της παρούσας προκήρυξης. 

4.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

5.  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. 

 
Η. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

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

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

έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 
ανταγωνισμού, 

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

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

 

 
 
 

      Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης 
                Πρόεδρος Δ.Σ. &   

           Διευθύνων Σύμβουλος 
  
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Πίνακες συντηρούμενου εξοπλισμού-Όροι συντήρησης-
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΙΛΣΜΟΥ-ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Πίνακας 1 (εξοπλισμός 350Κ)  

Description   Machine  Type 
Model/ 
Feature 

Order/Serial Quantity 

SYSTEM STORAGE DS3512 1746 C2A 13D0GLC 1 

SYSTEM STORAGE EXP3512 1746 E2A 13D0H96 1 

SYSTEM STORAGE EXP3512 1746 E2A 13D0H9D 1 

SYSTEM STORAGE EXP3512 1746 E2A 13D0HFR 1 

SYSTEM STORAGE EXP3512 1746 E2A 13M038K 1 

STORWIZE V7000 10 GBE CONTRSFF 2076 324 78T18BN 1 

TS3200 TAPE LIBRARY 3573 L4U 78T1213 1 

BLADECENTER PS701 PS702 8406 71Y 0636D9B 1 

1 WIDE ADD ON SMP CHASSIS 8406 8358 0636D9B 1 

BLADECENTER PS701 PS702 8406 71Y 0636DAB 1 

1 WIDE ADD ON SMP CHASSIS 8406 8358 0636DAB 1 

BLADECENTER PS701 PS702 8406 71Y 0636DBB 1 

1 WIDE ADD ON SMP CHASSIS 8406 8358 0636DBB 1 

BLADECENTER PS701 PS702 8406 71Y 0636DCB 1 

1 WIDE ADD ON SMP CHASSIS 8406 8358 0636DCB 1 

BLADECENTER PS701 PS702 8406 71Y 0636DDB 1 

1 WIDE ADD ON SMP CHASSIS 8406 8358 0636DDB 1 

BLADECENTER PS701 PS702 8406 71Y 0636DEB 1 

1 WIDE ADD ON SMP CHASSIS 8406 8358 0636DEB 1 

BLADECENTER H CHASSIS 8852 4TG 
06H8319, 
06DRBA1, 
06DRBA2 

3 

BLADECENTER HS23 7875 CTO   28 

 

Πίνακας 2 (εξοπλισμός 120Κ)  

     

Description   Machine  Type 
Model/ 
Feature 

Order/Serial Quantity 

STORWIZE V7000 EXPANSION 24 2076 224 78N23ZX 1 

STORWIZE V7000 EXPANSION 24 2076 224 78N24WV 1 

STORWIZE V7000 10 GBE CONTRSFF 2076 324 78T18LD 1 

TS3200 TAPE LIBRARY 3573 L4U 78T1215 1 

BLADECENTER H CHASSIS 8852 4TG 06DRAY3 1 

BLADECENTER HS23 7875 CTO   14 
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

1.   Χρήση εξοπλισμού 

Όλος ο Εξοπλισμός ή τμήμα αυτού, δύναται να χρησιμοποιείται από την 
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ κατά την κρίση του οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε χρονική 
περίοδο, απεριόριστα μέσα  στο εικοσιτετράωρο, εξαιρουμένου του χρόνου της  
διενεργούμενης προληπτικής συντήρησης, εφόσον απαιτηθεί από τον  
κατασκευαστή. Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί με κανένα τρόπο όλα τα  
σχετικά με την συντήρηση του Η/W και την  αντίστοιχη δαπάνη της. Η εταιρεία 
θα εγγυάται ότι θα διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  11 
ώρες το 24ωρο Χ 5 ημέρες την Εβδομάδα.  

2.   Επανορθωτική Συντήρηση 

Η επανορθωτική συντήρηση θα παρέχεται από Μηχανικούς του κατασκευαστή 
του εξοπλισμού. Όλοι οι μηχανικοί (field engineers) θα είναι εφοδιασμένοι με 
portable PC’ s και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για άμεση σύνδεση με 
το Support Desk της εταιρείας, και τη Βάση Δεδομένων του Κέντρου Τεχνικής 
Υποστήριξης της ΙΒΜ.   

Ο Ανάδοχος θα δέχεται κλήσεις  για αποκατάσταση βλαβών, τις εργάσιμες 
ημέρες, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 π.μ. έως 
και 19:00 μ.μ. Η κλήση με FAX θεωρείται αναγγελία βλάβης. 

Η αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδος από συνήθη και καλή χρήση 
της θα πρέπει  να γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Προμηθευτή  και 
δεν προβλέπεται πρόσθετη αποζημίωση. Η ανταπόκριση του Αναδόχου για την 
αποκατάσταση βλάβης δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 8 
εργάσιμων ωρών από την αναγγελία της βλάβης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τόσο τηλεφωνική υποστήριξη όσο και 
επιτόπια υποστήριξη (on-site) ανάλογα με τη φύση της βλάβης χωρίς να 
ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση.  

4.    Ημερολόγιο Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ  

Στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ θα τηρείται αναλυτικό ημερολόγιο αποκατάστασης βλαβών 
και προληπτικής συντήρησης το οποίο θα ενημερώνει ο προμηθευτής για κάθε 
έλεγχο ή αποκατάσταση βλάβης ή άλλη παρέμβαση που πραγματοποίησε. 

5.    Εξασφάλιση ανταλλακτικών 

Ο Προμηθευτής οφείλει να διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών για όλο το 
διάστημα ισχύος της σύμβασης.  

Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης υλικά και ανταλλακτικά 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

6.    Υποχρεώσεις συντήρησης 

Ολες οι παραπάνω υποχρεώσεις του προμηθευτή (συμπεριλαμβανομένης της 
επιτόπιας υποστήριξης και των ανταλλακτικών) καλύπτονται μέσα στο πλαίσιο 
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της συνολικής δαπάνης συντήρησης και δεν μπορεί να απαιτηθεί  πρόσθετη 
αποζημίωση. 

7.  Πρόταση συνεργασίας για αντιμετώπιση βλαβών. 

Ο Προμηθευτής οφείλει χωρίς άλλη αμοιβή και οποτεδήποτε του ζητηθεί να 
συνεργάζεται με το τεχνικό προσωπικό  συντήρησης/υποστήριξης της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
ΑΕ για την αντιμετώπιση τεχνικής φύσης θεμάτων  (βλάβες, συντήρηση, τεχνική 
υποστήριξη κ.λπ.). Αντικειμενικός σκοπός είναι η ασφαλής και απρόσκοπτη 
λειτουργία της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ καθώς και η απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στην 
αντιμετώπιση απλών περιπτώσεων δυσλειτουργίας του προσφερόμενου 
συγκροτήματος από τους υπαλλήλους της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Αυτό δεν απαλλάσσει 
τον Προμηθευτή από τις συμβατικές του υποχρεώσεις συντήρησης και 
υποστήριξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

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 ………………………………………… 

 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., 
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 

 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. 
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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 5% 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 ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., 
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
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