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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12/2020 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

 
Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη: 
1. Την αρ.πρωτ.7834/26-10-2020 απόφαση του Διευθυντή του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικοί διαγωνισμού 
2. Την κείμενη σχετική νομοθεσία 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
      1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συνολικού προϋπολογισμού 14.760,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). σε βάρος του 
ΚΑΕ 7123 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου,  
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για καθένα απ’ τα τρία 
τμήματα του διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

 
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθούν ανά τμήμα.  
Προσφορές που δεν θα αφορούν ολόκληρο τμήμα του διαγωνισμού θα απορρίπτονται. 

 
 
  2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 19/11/2020 και ώρα 11.00μμ  στο χώρο του Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 
1ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι’ αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου 
και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 18/11/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00μμ. 
 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο 
γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία: 
-Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
-Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας 
-Τον αρ. της διακήρυξης. 
-Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
-Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail). 
Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή: 
 
Α.  «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει: 
α. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 του Παραρτήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναφέρονται σε αυτό, σε έντυπη μορφή εις διπλούν υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σε κάθε σελίδα. 
β. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου και παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει 
με αντιπρόσωπο του. 
 
Β.  «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει: 
  Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, 
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Ο φάκελος αυτός περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την 
τεχνική επάρκεια (όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα «ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ») και 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προσφοράς. 
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
 
 Γ.  «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει: 
1. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. 
2. Οι τιμές θα αναγράφονται ανά είδος και αθροιστικά για το κάθε τμήμα του διαγωνισμού. 
3. Αναλυτικό πίνακα σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με τις τιμές και τους αντίστοιχους κωδικούς του παρατηρητηρίου –

www.epromy.gr- όπως αυτές είναι καταγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών σας. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς σας στο παρατηρητήριο τιμών, θα το δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση. 
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4. Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται 
5. Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος  είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα δοθούν  απαραίτητα και ανά τεμάχιο 

αλλά και συνολικά. (Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών.) 
6. Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ. 
 
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθούν ανά τμήμα.  
Προσφορές που δεν θα αφορούν ολόκληρο τμήμα του διαγωνισμού θα απορρίπτονται. 
 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε με τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική 
προσφορά, όπως ακριβώς αυτοί καθορίζονται στη διακήρυξη. 
 
Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να 
αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
ή «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά τα ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα. 
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.  
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση 
της έννοιας τους. 
 
4.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη 
συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης. 
 
5.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ 
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής: 

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού 
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ.ποσού 
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής καθαρής αξίας 
ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ 
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 

 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται έπειτα από την προσκόμιση του τιμολογίου  και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό 
διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 
6. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα πληροφορικής του Νοσοκομειου, 
με μεταφορικό μέσο και δαπάνη του αναδόχου και θα έχει την ευθύνη της παράδοσής τους. Χρόνος παράδοσης έως 30  ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
 
7.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 
 
8.Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται για συμβάσεις καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 2.500€, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας  χωρίς το ΦΠΑ. 
 
9. Η αποσφράγιση των προσφορών(δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο. 
10. Ισχύς προσφοράς τρεις  μήνες.   
11. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών. 
12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και η κείμενη σχετική νομοθεσία. 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
 

ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

1 H/Y  (ΒΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΤΕΜ 14 

2 ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ >=23’’ (ΒΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΤΕΜ 14 
ΤΜΗΜΑ Α 

CPV 
30231000-7 

3 ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ >=27’’ (ΒΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΤΕΜ  3 

9.600,00 € 

      

1 EKTYΠΩΤΕΣ LASER Α4 ΤΕΜ  12 

2 TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER TEM 12 

3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  (ΒΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) TEM 4 

ΤΜΗΜΑ Β 
CPV 

30232110-8 
30232150-0 
30192110-5 

4 ΜΕΛΑΝΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ TEM 4 

3.360,00 € 

      

1 UPS >= 1000 VA (ΒΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΤΕΜ 20 ΤΜΗΜΑ Γ 
CPV 

30100000-0 2 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 850W ΤΕΜ 2 
1.800,00 € 
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   ΣΥΝΟΛΟ 14.760,00 € 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
- 14 Μονάδες Ηλεκτρονικών υπολογιστών νέας γενιάς, τουλάχιστον Core i-3≥3Ghz με 3 Χρόνια εγγύηση στο χώρο του Νοσοκομείου με προ-
εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 PRO 64bit GR (τονίζεται ότι το Νοσοκομείο ζητά μόνο 14 λειτουργικά συστήματα, όσοι 
ακριβώς είναι και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα προμηθευτεί).  
-  14 Οθόνες τεχνολογίας Led ≥23”. 
-  3 Οθόνες τεχνολογίας Led ≥27”.  
- 12 Εκτυπωτές Laser A4 μονόχρωμης εκτύπωσης, με τα καλώδια σύνδεσης τους στο     
   δίκτυο, μεγάλης αντοχής με 3 χρόνια εγγύηση στο χώρο του Νοσοκομείου. 
- 12 Αντίστοιχα Toner, του κατασκευαστή του εκτυπωτή (original), για τους ανωτέρω    
   laser εκτυπωτές, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες λειτουργίας αυτών.  
- 2 Τροφοδοτικά 850w 
-  4 Πολυμηχανήματα (φαξ – εκτυπωτής – scanner) 
- 4 Αντίστοιχα σετ μελανοδοχείων (μαύρο και έγχρωμα), του κατασκευαστή, (original) για τα ανωτέρω πολυμηχανήματα, προκειμένου να 
καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες λειτουργίας αυτών.  
- 20 UPS για PC Ισχύς: >= 1000 VA,  
 
- Εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης για όλα τα ανωτέρω, με έλεγχο σωστής λειτουργίας, δοκιμαστικές εκτυπώσεις, εγκατάσταση στο 
δίκτυο και στο internet κλπ, στον χώρο του Νοσοκομείου, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Νοσοκομείο. 
 
Αναλυτικά οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα συστήματα Η/Υ έχουν ως εξής : 
Μονάδα υπολογιστή (14 μονάδες) 
Οι Η/Υ να είναι καινούργιοι και επώνυμοι (όχι ανακατασκευασμένοι). 
 
 
Α/Α προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά  

1. Αριθμός Τεμαχίων. 14 

2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το Μοντέλο και η αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος. ΝΑΙ 

3. 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να καλύπτει τα διεθνή πρότυπα φιλικότητας προς το περιβάλλον, 
εξοικονόμησης ενέργειας και να ικανοποιεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα standards για ηλεκτρομαγνητικές 
εκπομπές όπως: EPEAT®, CECP, SEPA, WEEE, ENERGY STAR®, FCC, UL όπως αποδεικνύονται από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

ΝΑΙ 

4. 

Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα 

MS WINDOWS 10 PRO Greek 64 BITS ή νεότερο, με δυνατότητα Downgrade, που θα συνοδεύεται από 
τους κατάλληλους οδηγούς των προσφερομένων συσκευών. 

Όλα τα προγράμματα που συνοδεύουν, συν το λειτουργικό σύστημα και τους οδηγούς, να παρέχονται σε 
οπτικό δίσκο (CD ή DVD) και να δίνεται η δυνατότητα για επαναφορά των προγραμμάτων στο σκληρό δίσκο 
όπως είναι στην αρχική του μορφή. 

ΝΑΙ 

 
5. 

Να δοθούν σε οπτικά μέσα (CD, DVD) όλοι οι οδηγοί (drivers) των συσκευών για το λειτουργικό 
σύστημα. 

ΝΑΙ 

1 Τεχνικά  Χαρακτηριστικά  

6. Επεξεργαστής 64-bit 

7. Κατασκευαστής Να προσδιοριστεί 

8. Αριθμός πυρήνων ≥4 

9. Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3,6GHz 

10. Μνήμη cache ≥ 6 MB 
11. Μοντέλο Επεξεργαστή Επώνυμος (AMD/INTEL)  

12. Κεντρική Μνήμη RAM τεχνολογίας DDR4, dual channel. ΝΑΙ 

13. Εγκατεστημένη μνήμη RAM ≥ 8 GB 

14. Ταχύτητα μνήμης RAM ≥ 2666 Mhz DDR4 

15. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM 32GB 

16. Σκληρός δίσκος SATA 3, τεχνολογίας SSD ΝΑΙ 

17. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 512 GB 

19. Ελεγκτής υποσυστήματος δίσκων SATA 6.0 Gb/s 

20. Υποσύστημα Γραφικών ενσωματωμένο (on board) ΝΑΙ 

21. Ενσωματωμένη κάρτα ήχου. ΝΑΙ 

22. Κάρτα δικτύου 10/100/1000, PCI Ethernet Card ή on-board. ΝΑΙ 
23. >=1 audio-in, >=1 audio-out, >=4 USB (τουλάχιστον τα 2 να είναι USB 3) ΝΑΙ 

24. Τροφοδοτικό ≥ 180 W 

25 Απόδοση τροφοδοτικού ≥ 85% 

26. Οπτικό μέσο CD-DVD (RW) NAI 
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27. 

Διαχείριση Ασφάλειας 

κλείδωμα μονάδας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης και USB θύρας 'μέσω BIOS), 
έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων μέσων, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης 
(μέσω BIOS), κλειδαριά/αισθητήρας καλύμματος, υποστήριξη για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές 
κλειδώματος με καλώδιο 

ΝΑΙ 

 
28. 

Πληκτρολόγιο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και οπτικής τεχνολογίας mouse του ιδίου 
κατασκευαστή με τον υπολογιστή 

NAI 

29. 

Τα τμήματα  που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, motherboard, 
mouse) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ 
αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. 
Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι οδηγοί δισκέτας να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο 
κατασκευής του συστήματος υπολογιστή, εγκεκριμένες από αυτό. 

NAI 

30 CASE τύπου MIDI TOWER NAI 

 
31. 

Εγγύηση 3 ετών που περιλαμβάνει 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση.  
NAI 

 
 
Οθόνη υπολογιστή >=23’’ (14 τεμάχια)  
Οι οθόνες να είναι καινούργιες και επώνυμες (όχι ανακατασκευασμένες). 
LED >= 23"  
Τύπος συσκευής: LCD display  LED backlight   
Μέγεθος οθόνης: >= 23" - ευρεία  
Βήμα κουκίδας: 0.3 mm Μέγιστη ανάλυση: τουλάχιστον 1024 x 768 / 60 Hz  
Προσαρμογή θέσης οθόνης: Κλίση  
Υποστήριξη χρώματος: 16.7 million colours  
Απεικόνιση: 16:9 Χρόνος απόκρισης: 5 ms  
Φωτεινότητα εικόνας: 250 cd/m2  
Αναλογία αντίθεσης εικόνας: 1000:1 / 10000000:1  
Πρότυπο ψηφιακού βίντεο: Digital Visual Interface (DVI)  
Ενσωματωμένα ηχεία : ΝΑΙ 
Είσοδος σήματος: DVI-D, VGA  
Πρότυπα συμμόρφωσης: Plug and Play, CE, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SASO, SEMKO, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS,  
Πηγή τροφοδοσίας: AC 120/230 V ( 50/60 Hz )  
Περιβαλλοντικά πρότυπα: ENERGY STAR Qualified  
PC Audio in 
Εγγύηση:  0 καμένων Pixels.2 years onsite 
Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ : ΝΑΙ 
 
Οθόνη υπολογιστή >=27’’ (3 τεμάχια)  
LED >= 27"  
Τύπος συσκευής: LCD display  LED backlight   
Μέγεθος οθόνης: >=27" - ευρεία  
Βήμα κουκίδας: 0.3 mm Μέγιστη ανάλυση: τουλάχιστον 1920 x 1080 / 60 Hz  
Προσαρμογή θέσης οθόνης: Κλίση  
Υποστήριξη χρώματος: 16.7 million colours  
Απεικόνιση: 16:9 Χρόνος απόκρισης:<= 5 ms  
Φωτεινότητα εικόνας: 250 cd/m2  
Αναλογία αντίθεσης εικόνας: 1000:1 / 10000000:1  
Πρότυπο ψηφιακού βίντεο: Digital Visual Interface (DVI)  
Είσοδος σήματος: DVI-D, VGA , HDMI  
Ενσωματωμένα ηχεία : ΝΑΙ 
Πρότυπα συμμόρφωσης: Plug and Play, CE, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SASO, SEMKO, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS,  
Πηγή τροφοδοσίας: AC 120/230 V ( 50/60 Hz )  
Περιβαλλοντικά πρότυπα: ENERGY STAR Qualified  
PC Audio in 
Εγγύηση: 0 καμένων Pixels.2 years onsite 
Οι οθόνες να είναι καινούργιες και επώνυμες (όχι ανακατασκευασμένες). 
 
Εκτυπωτής Laser (12 εκτυπωτές) 
Οι εκτυπωτές να είναι καινούργιοι και επώνυμοι (όχι ανακατασκευασμένοι). 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Λειτουργία:  Ασπρόμαυρη εκτύπωση ΝΑΙ 
Τεχνολογία εκτύπωσης: laser ή LED ΝΑΙ 
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (Monthly duty cycle): Τουλάχιστον 80.000 σελ/μήνα.  ΝΑΙ 
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Να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή 
Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) ≥ 40 Σελίδες/λεπτό ΝΑΙ 
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας ≤ 5 sec ΝΑΙ 
Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης) αυτόματη ΝΑΙ 
Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 1200 x 1200 dpi  ΝΑΙ 
Συνδεσιμότητα: 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000  ΝΑΙ 
Μνήμη ≥ 512 MB ΝΑΙ 
Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 250 φύλλα Α4 80gsm ΝΑΙ 
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 880 φύλλα Α4 80gsm ΝΑΙ 
Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου 
τουλάχιστον 60-120 gsm ΝΑΙ 

Δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού πολλαπλών χρήσεων: 100 φύλλα ΝΑΙ 
Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου 
πολλαπλών χρήσεων τουλάχιστον 60-163 gsm ΝΑΙ 

Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα. 
Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει (με κατάθεση αντιγράφου) πιστοποιητικό περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης (Energy Star ή TUV 
Energy Efficiency ή αντίστοιχο) 

ΝΑΙ 

Να περιλαμβάνονται ξεχωριστές μονάδες toner και drum ΝΑΙ 
Να συμπεριλαμβάνεται αρχικό toner του κατασκευαστή τουλάχιστον 2.000 σελίδων.  ΝΑΙ 
Γλώσσες εκτυπωτή τουλάχιστον PostScript 3 (Emulation), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.x) ΝΑΙ 
Υποστήριξη AirPrint και Google Cloud Print ΝΑΙ 
Συμβατότητα με τα Λειτουργικό Σύστημα  
Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows 
Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows 
Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 

ΝΑΙ 

Δικτυακοί ΝΑΙ 
Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης: ≥3 έτη ΝΑΙ 
οι εκτυπωτές πρέπει να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης USB >= 1,5m ΝΑΙ 

 
Toner Laser Εκτυπωτή (12 toners) 
ORIGINAL 
Κατασκευαστής: Ίδιος με τον κατασκευαστή του Εκτυπωτή 
Μέγιστη διάρκεια γραφίτη:  ≥ 3.000 εκτυπώσεις 
Ενσωματωμένο DRUM στο Toner:  Όχι 
 
Πολυμηχανήματα (4 πολυμηχανηματα) 
Τα πολυμηχανήματα να είναι καινούρια και επώνυμα (όχι ανακατασκευασμένα). 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Λειτουργίες έγχρωμης και ασπρόμαυρης εκτύπωσης ΝΑΙ 
Λειτουργίες πολυμηχανήματος: φωτοαντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, fax  ΝΑΙ 
Τεχνολογία εκτύπωσης: LASER ή LED ΝΑΙ 
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (Monthly duty cycle):  
Τουλάχιστον 60.000 σελ/μήνα.  
Να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

Ταχύτητα έγχρωμης και ασπρόμαυρης εκτύπωση A4: 30 Σελίδες/λεπτό ΝΑΙ 
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας ≤ 8 sec ΝΑΙ 
Μνήμη Standard : 1GB ΝΑΙ 
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ 
Ανάλυση εκτύπωσης  1200 x 1200 dpi ΝΑΙ 
Συνδεσιμότητα: 1 x USB, 1 x Ethernet 10/100/1000, Host USB x 1 (Front) ΝΑΙ 
Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 250 φύλλα Α4 80gsm ΝΑΙ 
Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου 64-176 gsm ΝΑΙ 
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 1.410 φύλλα Α4 80gsm ΝΑΙ 
Δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού πολλαπλών χρήσεων: 100 φύλλα ΝΑΙ 
Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου 
πολλαπλών χρήσεων 64-220 gsm ΝΑΙ 

Αυτόματος τροφοδότης 50 φύλλων με δυνατότητα αντιγραφής και σάρωσης διπλής όψης ΝΑΙ 
Έγχρωμη σάρωση οπτικής ανάλυσης 600 x 600 dpi ΝΑΙ 
Υποστήριξη Scan to: CIFS, FTP, HTTP, USB memory, E-mail, Local PC, Remote Scan ΝΑΙ 
Υποστήριξη ταχύτητας FAX 33,6 Kbps ΝΑΙ 
Μνήμη FAX ≥ 8.000 σελίδες ΝΑΙ 
Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα.  
Να περιλαμβάνονται ξεχωριστές μονάδες toner και drum ΝΑΙ 
Να συμπεριλαμβάνονται αρχικά toner του κατασκευαστή τουλάχιστον 2.000 σελίδων ανά χρώμα ΝΑΙ 
Γλώσσες εκτυπωτή: PCL6 (XL3.0) and PCL5c, PostScript 3 (emulation), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS ΝΑΙ 
Σύνδεση στο δίκτυο ΝΑΙ 
Υποστήριξη AirPrint και Google Cloud Print ΝΑΙ 

Συμβατότητα με τα Λειτουργικά Συστήματα:  
Vista (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-bit) / 
Server 2012 (64-bit) / Windows 8.1 (32-bit & 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.8.5 to 10.11 

ΝΑΙ 

Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης: ≥3 έτη ΝΑΙ 
τα πολυμηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης USB >= 1,5m ΝΑΙ 

 
SET Μελανια Πολυμηχανήματος (4 ΣΕΤ μελανιών) 
ORIGINAL 
Κατασκευαστής: Ίδιος με τον κατασκευαστή του Εκτυπωτή 
 
 
UPS για PC (20 UPS) 
Ισχύς: >= 1000 VA, Μέγεθος: Compact, Αντοχή Μπαταρίας (Half Load) >=5 min, Αντοχή Μπαταρίας (Full Load) >= 1 min, Θύρες USB, Πρίζες 
AC: >= 2 
(τα UPS πρέπει να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης με H/Y-Οθόνη >= 1,5m) 
Τύπος Tower 
Ισχύς >=1000 VA 
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Line Interactive με Microprocessor controller 
Ευανάγνωστη οθόνη LCD για παρακολούθηση λειτουργίας, κατάστασης μπαταριών και ρεύματος  
Τεχνολογία ΑΒΜ για αύξηση του χρόνου ζωής των συσσωρευτών 
Προστασία από Βραχυκύκλωμα και Υπερφόρτωση  
Φόρτιση των μπαταριών ακόμα και όταν είναι εκτός λειτουργίας  
Αυτόματη ανίχνευση συχνότητας 50/60Hz 
ISO 9001 
Εγγύηση 2 ετών που περιλαμβάνει 2 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση 
 
 
- Τροφοδοτικά (2 Τεμάχια) 
850 W  80+gold 
 

Επίσης η εταιρεία που θα προμηθεύσει τον εξοπλισμό θα πρέπει να εγκαταστήσει, να παραμετροποιήσει, να συνδέσει με το διαδίκτυο 
και να θέσει άμεσα σε πλήρη λειτουργία τα συστήματα. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μετακινεί, αναβαθμίζει και συνδέει τον εξοπλισμό σε οποιαδήποτε άλλο τμήμα εκείνο κρίνει,  
προκειμένου να εξυπηρετηθούν μελλοντικές ανάγκες και η   εύρυθμη λειτουργία του,  χωρίς καμία ενημέρωση ή περεταίρω απαίτηση από την 
προμηθεύτρια εταιρία  πέρα των θεμάτων εγγύησης και καλής λειτουργίας αυτού.  

Σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου μας, ζητάμε ο προμηθευτής που θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση των παραπάνω 
συστημάτων, να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 για το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
 να έχει εμπειρία σε αντίστοιχες μεγάλες εγκαταστάσεις ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.  
 να διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την επίλυση προβλημάτων software, hardware και σε θέματα δικτύων. 
 να έχει χρόνο απόκρισης στο χώρο του νοσοκομείου σε περίπτωση επισκευής των συστημάτων που θα προμηθεύσει 24 ωρές. 
 να συνεργάζεται με τους μεγάλους οίκους του χώρου (Hewlett Packrat, 3com, Intel, Microsoft, Dell, info quest, Epson, LG, Philips, Οki 

κλπ) 
 να παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος μετά την εγκατάσταση των συστημάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
 
 
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  
- Ονομασία:  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΡΟΣ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221957 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 16121 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΡΔΕΛΑΣ 
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- Τηλέφωνο: 210 7240044 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithion@syggros.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.syggros-hosp.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡ ΔΙΑΚ 12/2020 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

  
 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 
διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής); 

 
[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 
τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiii: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Εάν όχι: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) 
 

 
 
 
 
 
 
 
α)  
 
 
β) 
 
 
 
 
γ)  
 
 
 
δ) [  ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλουςiv; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα 
…): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
α)  
 
 
 
β) 
 
 
γ)  
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα 
για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο:  

 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  
Ταχυδρομική διεύθυνση:  
Τηλέφωνο:  
Ηλ. ταχυδρομείο:  
Δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[ ]Ναι [ ]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[ ]Ναι [ ]Όχι 
 
…… 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο 
προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………. 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο 
από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) 

 
α) Ημερομηνία:  
σημείο-(-α):  
λόγος(-οι): 
 
β)  
 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού  
 
 και σχετικό(-ά) σημείο(-α)  
 
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xvi; 

[ ] Ναι [  ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxvii:  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxviii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους ;xix 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α) 
 
β) 
 
 
γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι  
-[ ] Ναι [ ] Όχι  
 
- 
 
- 
 
 
γ.2) 
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
 
 
 

 
α) 
 
β) 
 
 
γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι  
-[ ] Ναι [ ] Όχι  
 
- 
 
- 
 
 
γ.2) 
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 
 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) 

 

 

ΑΔΑ: ΩΦΧ346907Μ-ΡΕ5





 

 13 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[ ] Ναι [ ] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxx; 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
 

 
 
  
[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
……… 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός 
φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 
τις περιστάσειςxxii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…… 
 
 
 
 
 
 
…… 
[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
........ 
 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxiii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;   
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  
 
 

 [ ] Ναι [ ] Όχι 
 
……… 
[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
…....... 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
 
 

 [ ] Ναι [ ] Όχι 
 
………. 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντωνxxiv, λόγω της συμμετοχής του στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
.......... 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxv; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
............ 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxvi κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 
ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…........... 
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 [ ] Ναι [ ] Όχι 
 
……… 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 
την ανάθεση;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxvii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 ; 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  
 
 

[ ] Ναι [ ] Όχι  
 
……… 
 
 
[ ] Ναι [ ] Όχι 
  
……… 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxviii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
 Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίαςxxix το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της 
σύμβασης: 

 
 
 
…… 

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, 
περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, για τα 
οποία δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) 

 
[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
………. 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 

 
[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…................... 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
…….. 
 
 
 
 
……… 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
……… 
 
 
 
 
 
 
 
……… 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxx, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxi. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας « ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ...  
[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο]  
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...  
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον 
υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 
της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε 
μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xvii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 
καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xviii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xix Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον 
υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
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μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xx Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο 
άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxiii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxiv Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxv Πρβλ άρθρο 48. 

xxvi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 
παρ. 10. 

xxviii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με 
άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxix Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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