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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ), το οποίο αποτελεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 2919/01, του Π.∆ 145/03 και του Π.∆ 
283/03 Ινστιτούτο του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας 
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (στο εξής: 
Ι.Π.Ε.Τ. / Ε.Κ. «Αθηνά», «Αναθέτουσα Αρχή») προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό, 
προϋπολογισµού δαπάνης εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%), µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά και αντικείµενο την προµήθεια και εγκατάσταση: 

α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος 20kWp [είδος 1] 

 

Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στο Μέρος Β: «Τεχνική Περιγραφή» της Προκήρυξης αυτής.   

Γίνονται δεκτές προσφορές µόνον για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτουσα Αρχή 

Για τις ανάγκες διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού και την κατακύρωση και ανάθεση 
του αντικειµένου αυτού, αναθέτουσα αρχή είναι το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας / «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (Ι.Π.Ε.Τ. / Ε.Κ. 
«Αθηνά») που εδρεύει στην Ξάνθη – Τσιµισκή 58, Τ.Κ.67100, το οποίο προκηρύσσει το 
διαγωνισµό αυτό.  

Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  

Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας / «Αθηνά – Ερευνητικό 
Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της 
Γνώσης» (Ι.Π.Ε.Τ. / Ε.Κ. «Αθηνά») που στεγάζεται στον 1ο όροφο του επί της οδού 
Τσιµισκή 58 κτιρίου. 

Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας 

Η κα Μαρίζα Κελεσίδου υπάλληλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας, που παρέχει σχετικές µε 
το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78787, FAX 25410-63656, 
e-mail : info@ipet.gr). 
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Προκήρυξη 

Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το 
Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Ειδικές Απαιτήσεις Οικονοµικής Προσφοράς 
και τα Παραρτήµατα Ι: Υποδείγµατα Εγγυήσεων και Αίτησης Συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό και  ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών. 

Έργο  

Η προµήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισµού, για το Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. 
«Αθηνά» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β: «Τεχνική Περιγραφή» της 
Προκήρυξης. 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και 
το οποίο λειτουργεί όπως ο νόµος ορίζει. 

Προσφέρων/Συµµετέχων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο 
διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά — στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον 
ίδιο τον Προσφέροντα — που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, 
ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο  εκπρόσωπό του, ή, 
σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη / 
νόµιµους εκπροσώπους της ένωσης.  

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός 
τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας 
της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του 
έργου στον επιλεγέντα εκ των διαγωνιζοµένων ως Ανάδοχο. 

Σύµβαση 

Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 
καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
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Προϋπολογισµός 

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως δαπάνη για την υλοποίηση του 
προκηρυσσόµενου Έργου.  

Συµβατικό Τίµηµα 

Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  

Επιτροπή Παραλαβής  

Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη  της 
επίβλεψης για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή 
του αντικειµένου αυτής. 

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων 
τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία 
της Προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα 
µε τις διατάξεις, όπου αυτές έχουν εφαρµογή στην παρούσα Προκήρυξη: 

1. του Π.∆/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005. 

2. του Π.∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 
καθώς και τις διατάξεις του Π∆ 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 
266/Α/1996), όπως σήµερα ισχύουν. 

3. του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 8 
του Ν.2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/1999). 

4. του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 187/Α/1997) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων σύµφωνα µε την Ο∆ 89/665 ΕΟΚ» και όπως 
οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψης της 
προκήρυξης του παρόντος διαγωνισµού.  

5. την από 28-5-2004 µε αρ. πρωτ. 4666/725 της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης  
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απόφαση 
ένταξης της πράξης «Μελέτη και ανέγερση νέου κτιρίου Ινστιτούτου Πολιτιστικής 
και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» στο µέτρο 2.1 του Ε.Π. και όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την από 08-12-2004 µε αρ. πρωτ. 11467/725, την από 28-06-
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2007 µε αρ. πρωτ 7402/725 και την από …-07-2008 µε αρ. πρωτ …/… αποφάσεις 
της ιδίας αρχής. 

6. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στην παρούσα 
προκήρυξη και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική 
Εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει τον παρόντα διαγωνισµό, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση, για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).: 

α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού  

β. κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό και 

γ. κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως εξής: 

α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της Προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
διενέργειας, ήτοι µέχρι .... Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της 
ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας. 

β. Κατά της συµµετοχής Προσφέροντος στο διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας 
της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και µέχρι την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία 
ελέγχου των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία γνωµοδοτεί 
σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Η ένσταση κατά της 
συµµετοχής Προσφέροντος στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

γ. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την 
κατακύρωση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, 
εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί 
της ένστασης αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων. Η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών είναι δυνατό να παρατείνεται, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής. 

Η σχετική απόφαση επί των ενστάσεων κοινοποιείται στους ενιστάµενους, χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση της υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της 
σχετικής απόφασης µετά την κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, από την 
αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 



Ι.Π.Ε.Τ. / Ε.Κ. Αθηνά Σελίδα 12 από 70 

Οι προσφέροντες δικαιούνται να ζητήσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 
3 του Ν. 2522/97 προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση ή αναγνώριση ως άκυρης 
παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ενιστάµενοι είναι υποχρεωµένοι, και για να είναι παραδεκτή η άσκηση ένστασης 
ενώπιον του αρµόδιου οργάνου του φορέα, να προσκοµίσουν παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του ∆ηµοσίου (άρθρο 35 του Ν 3377/2005). Το ποσό του παραβόλου καθορίζεται 
στο 0,10% της προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό προµήθεια είδους. Το ύψος του όµως 
δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000,00 Ευρώ και µεγαλύτερο των 5.000,00 Ευρώ. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί ∆ηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ΚΑΕ 3741 
(παράβολο από κάθε αιτία) 

3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συµµετοχή, στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Προκήρυξη διαγωνισµό, είναι 
ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη 
επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, 
οικονοµικών κ.τ.λ.). Απόκλιση από αυτούς µπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους 
απορρίψεως της προσφοράς, κατά την ελεύθερη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά 
την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που 
παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή 
περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση 
του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα 
δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν 
θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και 
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και 
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική 
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Κανένας ενδιαφερόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής σε οιοδήποτε αίτηµά του. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και όλα τα 
εξουσιοδοτηµένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν 
σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που εκ του νόµου δικαιούνται να γνωρίζουν, 
πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της 
διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους 
κατασκευής ή λειτουργίας των προσφεροµένων ειδών ή των προσφερόντων. 

Τα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών των 
συµµετεχόντων σε αυτόν διατίθενται προς ενηµέρωση όσων εκ του νόµου τους δίδεται 
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το δικαίωµα αυτό και το επιθυµούν, στα γραφεία της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατ’ εξαίρεση δεν κοινοποιούνται τεχνικά στοιχεία 
προσφορών καθώς και άλλα έγγραφα για τα οποία συντρέχουν λόγοι 
εµπιστευτικότητας. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η προθεσµία για τη λήψη του τεύχους του διαγωνισµού είναι µέχρι τις ...  και ώρα 
15.00 π.µ. 

Για την παραλαβή του τεύχους του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 
καταβάλουν το ποσό των εκατό (100) €. 

Η διάθεση του τεύχους του διαγωνισµού γίνεται από τη γραµµατεία της Αναθέτουσας 
Αρχής (Τσιµισκή 58, 67100 Ξάνθη) µε τους εξής τρόπους: 

I. Αυτοπροσώπως από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενδιαφερόµενοι 
προσέρχονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, όπου καταβάλουν το αντίτιµο 
και παραλαµβάνουν το τεύχος του διαγωνισµού. 

II. Μέσω COURIER. Ο υπάλληλος της εταιρείας Courier καταβάλει το αντίτιµο και 
παραλαµβάνει το τεύχος του διαγωνισµού από τα γραφεία της Αναθέτουσας 
Αρχής. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη. 

III. Μέσω COURIER. Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν το αντίτιµο στο λογαριασµό της 
Αναθέτουσας Αρχής στην ALPHA BANK (αρ. λογ. 900-00-2320-001641), 
αποστέλλουν αποδεικτικό της κατάθεσης και ο υπάλληλος της εταιρείας Courier 
παραλαµβάνει το τεύχος του διαγωνισµού. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον 
παραλήπτη. 

IV. Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής µε χαρακτηριστικά 
http://www.ipet.gr/.../... . Οι ενδιαφερόµενοι καταβάλουν το αντίτιµο στο 
λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής στην ALPHA BANK (αρ. λογ. 900-00-2320-
001641), αποστέλλουν ταχυδροµικώς ή µε ηλεκτρονικά µέσα (FAX ή e-mail) 
αποδεικτικό της κατάθεσης και λαµβάνουν από την Αναθέτουσα Αρχή µε 
ηλεκτρονικά µέσα (FAX ή e-mail) τον κωδικό πρόσβασης για τη λήψη του τεύχους 
από την παραπάνω ιστοσελίδα (download) 

Στις περιπτώσεις II, ΙΙΙ και IV η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για 
την έγκαιρη και σωστή παράδοση του τεύχους του διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό 
αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν εγγράφως από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, 
νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το 
αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 
Προκήρυξης µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της. 

Κανένας ενδιαφερόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Βιβλιοθήκης που βρίσκεται στον 1ο όροφο 
του επί της οδού Τσιµισκή 58 κτιρίου, την ... και ώρα 10:00 π.µ.   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: 

α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)  

β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)  

γ. το Μέρος Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονοµικής Προσφοράς),  

δ. τα Παραρτήµατα  

Ι. Υποδείγµατα Εγγυήσεων και Αίτησης Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

ΙΙ. Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 8 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

8.1 ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί 
µε αντικείµενο απασχόλησης την παραγωγή ή την εµπορία, την εγκατάσταση και τη 
συντήρηση ανάλογου µε τον υπό προµήθεια εξοπλισµού, που λειτουργούν νόµιµα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το 
νόµο 2513/1997. 
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Όλα τα µέλη της ένωσης ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής 
για την τήρηση των όρων της Προκήρυξης και της σύµβασης που τυχόν 
υπογράφεται µετ’ αυτής. 

• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
προσώπου και το  ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του Έργου. 

• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας 
τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου. 

Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της 
ένωσης προµηθευτών. 

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους 
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Άρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για 
την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε 
την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση ή κοινοπραξία να περιβληθεί ορισµένη νοµική 
µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

8.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου υπό στοιχεία 
8.1. 

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για µελέτες, υπηρεσίες ή 
προµήθειες του ∆ηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης ή εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς από αντίστοιχη αρχή 
της χώρας τους. 
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• Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε 
απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου Τοµέα 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

9.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να 
καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει 
να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό επτά χιλιάδες και πεντακοσίων 
ευρώ (7.500,00). 

Όταν ο προσφέρων υποβάλλει προσφορά για µέρος των υπό προµήθεια ειδών, πρέπει 
απαραίτητα, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, να αναφέρει στην εγγύηση 
συµµετοχής τα είδη για τα οποία συµµετέχει στον διαγωνισµό είτε µε την κατονοµασία 
τους είτε µε τον αντίστοιχο αριθµό τους, όπως αυτά αναφέρονται στις επισυναπτόµενες 
τεχνικές προδιαγραφές, και η αξία της εγγύησης συµµετοχής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της προβλεπόµενης δαπάνης των προσφεροµένων ειδών µε Φ.Π.Α. 

Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω 
αξία απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής, πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν 
να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του προσφέροντα από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει στις ....  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους 
λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, 
η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των 
κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος Ι ή άλλως να περιλαµβάνει οπωσδήποτε όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007. 

9.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισµού τα παρακάτω αρχικά δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν 
(αριθµός διακήρυξης, είδος προµήθειας κ.λ.π.) 

ii) Να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

α) δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήµατα: 

• συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 
29-1-1998, σελ. 1). 

• δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26-5-1997 (EEC 195 της 25/6/1997 σελ. 1) στο άρθρο 3 
παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ 358 της 
31/12/98 σελ. 2) 

• απάτης, κατά την έννοια το άρθρο 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

• νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στα 
άρθρο 1 της οδηγίας 9I/308/ΕΟΚ/ του Συµβουλίου, της 10-6-1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 
28/6/1991 σελ. 7) η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της 
28/12/2001 σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν.3424/2005 (ΦΕΚ 
305/Α/2005). 

• για οποιοδήποτε αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας  

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

β) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση κατά 
την ηµέρα κατάθεσης προσφοράς τους. 

γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
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δ) είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο στο ειδικό επάγγελµα, κατά την 
µέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισµού. 

ε) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όλων 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα σηµεία ii) α, β, γ, δ και ε  της ανωτέρω 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (1) του παρόντος άρθρου.: 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να 
αναφέρεται ότι: 

i) έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης αυτής 

ιι) παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή 
της υπαναχώρησης της ή της κρίσης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

ιιι) δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 
διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
τρίτες χώρες. 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει στον διαγωνισµό 
µε αντιπρόσωπο του. 

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην 
ένωση. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  

Πρόσθετα, οι Προσφέροντες θα συµπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισµού υπό µορφή 
παραρτήµατος, τις παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, 
µε την ίδια σειρά και αρίθµηση: 

Α. Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Παράρτηµα Ι). 

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που 
προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 

Γ. Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό και 
τη δυνατότητα εκτέλεσης του ζητούµενου Έργου καθώς και περιγραφή των µέσων 
ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών τους. 

∆. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το 
προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε 
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ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη. 
Είναι επιθυµητό αυτός να επιβεβαιώνεται γραπτά από τον πελάτη/παραλήπτη. Αν οι 
παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι παραδόσεις να 
αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά 
περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω 
µορφή: 

 
Α/Α Πελάτης Σύντοµη 

Περιγραφή 
Έργου 

∆ιάρκεια 
Εκτέλεσης 
Έργου 

Προϋπολογισµός Παρούσα Φάση 

      

 

Ε. Όταν οι Προσφέροντες προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τρίτους (υπεργολάβους) 
για την υλοποίηση µέρους των ανατιθέµενων προµηθειών, υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/86 των νοµίµων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 
προµήθεια των ανατιθέµενων προµηθειών, υλικών σε περίπτωση Κατακύρωσης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στον Προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδουν την 
υπεύθυνη δήλωση. 

9.3 ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική. Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στις προσφορές 
µπορούν να αναγράφονται και στην Αγγλική Γλώσσα και στην περίπτωση που αυτοί δε 
µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, αναγράφονται µόνο στην Αγγλική.  

Κάθε αλληλογραφία προσφέροντος µε την αναθέτουσα αρχή γίνεται υποχρεωτικά στην 
Ελληνική Γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική. Το ίδιο 
ισχύει για το σύνολο της επικοινωνίας του αναδόχου (προφορικής ή γραπτής) µε τον 
κύριο προµηθευτή και τους εµπλεκόµενους φορείς µετά την ανάθεση της προµήθειας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 10 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) µήνες 
προσµετρούµενους από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι 
µέχρι την ....  

Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο του ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. 
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Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
θα  απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη 
λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να 
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 9.1, αν 
αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση 
δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Επειδή η αναθέτουσα αρχή δε θέλει να αποκλείσει το ενδεχόµενο υποβολής πέραν της 
κύριας πρότασης και άλλων εναλλακτικών λύσεων, ευνοϊκών, κατά την κρίση των 
Προσφερόντων για την αναθέτουσα αρχή, επιτρέπεται η υποβολή µίας και µόνο τέτοιας 
εναλλακτικής πρότασης για το σύνολο ή µέρος του περιγραφόµενου στο άρθρο 1 
έργου, υπό τις παρακάτω συνθήκες: 

α. Η υποβολή προσφοράς που βασίζεται σε εναλλακτική λύση προϋποθέτει την 
ταυτόχρονη υποβολή προσφοράς που βασίζεται στη λύση του τεχνικού µέρους της 
παρούσας προκήρυξης. 

β. Η εναλλακτική προσφορά ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προδιαγραφές που 
τίθενται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας για τις περιπτώσεις 
εναλλακτικών προσφορών. 

γ. Η εναλλακτική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτική παρουσίαση των 
τεχνικών ή/και οικονοµικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της σε σχέση µε την 
προσφορά που βασίζεται στη λύση του τεχνικού µέρους της παρούσας προκήρυξης. 

δ. Στην περίπτωση ύπαρξης τεχνικών ή/και οικονοµικών µειονεκτηµάτων, στην 
εναλλακτική προσφορά πρέπει να τεκµηριώνεται, µε τεχνικά σχέδια,  υπολογισµούς ή 
άλλο πρόσφορο µέσο, το όφελος της αναθέτουσας αρχής από την επιλογή της 
εναλλακτικής λύσης. 

Τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά από την κύρια 
πρόταση και σε καµία περίπτωση δε δεσµεύουν την αναθέτουσα αρχή, η οποία κατά τη 
διακριτική αυτής εξουσία µπορεί να τις λάβει, ή όχι, υπόψη της και να τις απορρίψει ή 
να τις κάνει δεκτές, ολικώς ή µερικώς. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών ή για ένα ή 
περισσότερα από τα είδη του εξοπλισµού ξεχωριστά, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β 
(Τεχνική Περιγραφή). ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τµήµατα ή επί µέρους 
ποσότητες ενός είδους. 
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ΑΡΘΡΟ 13 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, 
δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους 
τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον 
αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια 
που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται µόνον στην Αγγλική 
γλώσσα. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση 
ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα. Κάθε σελίδα του «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ» θα πρέπει 
να είναι µονογραµµένη από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του και αριθµηµένη σε 
συνεχή αρίθµηση. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα. 

• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας. 

• Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθµός αυτής. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και συγκεκριµένα: 

1 Η εγγύηση συµµετοχής 

2 Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, σε χωριστό υποφάκελο µε την ένδειξη 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

3 Η δήλωση ορισµού Αντικλήτου. 

4 Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετηµένα σε χωριστούς 
σφραγισµένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και 
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" αντίστοιχα. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής 
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του 
Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να 
µονογράφονται από τον ίδιο. 

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη” (NOTED), συµφωνούµε 
και αποδεχόµεθα,  (COMPLIED) κ.τ.λ.. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του 
Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και 
εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά µε, κατά 
την κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα 
αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 
προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις 
συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιας τους. 
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Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο 
απαντήσεις και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της 
προκήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες 
κ.τ.λ.. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις, τυχόν, διορθώσεις και 
τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 
προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος του διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

14.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί µε τον ίδιο τρόπο, δοµή, τάξη και  αρίθµηση 
που έχει συνταχθεί το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της Προκήρυξης. 

Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική µορφή (FD ή CD) που θα 
εµπεριέχεται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 

Οι προσφέροντες πρέπει να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο 
κατασκευής των προσφεροµένων ειδών, καθώς και τη χώρα προέλευσής τους. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης της 
παραγράφου 18.1 του άρθρου 18 του Μέρους Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι της 
Προκήρυξης) και εφόσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 
συµπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν 
σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα 
συµπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. 

14.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση των πινάκων οικονοµικής 
προσφοράς που περιλαµβάνονται στο Μέρος Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονοµικής 
Προσφοράς της Προκήρυξης). 

Οι συµπληρωµένοι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε 
ηλεκτρονική µορφή (FD ή CD) που θα εµπεριέχεται στον αντίστοιχο σφραγισµένο 
φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς ή 
των πινάκων της οικονοµικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική µορφή 
µε τα αντίτυπα της οικονοµικής προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο 
αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 

Οι τιµές των προσφορών, για όλα τα είδη, θα πρέπει να δίνονται µόνο σε ΕΥΡΩ. 
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Τιµές προσφορών σε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα, εκτός από το ΕΥΡΩ δε γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιµές σε ΕΥΡΩ όλων των ειδών εξοπλισµού θα αφορούν στην παράδοση και 
εγκατάστασή τους ελευθέρων στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιµή µονάδας καθώς και η 
συνολική τιµή για κάθε προσφερόµενο προϊόν και για όσες προσφερόµενες υπηρεσίες 
εµφανίζουν στους Πίνακες τιµή µονάδας. Η γενική συνολική τιµή της προσφοράς θα 
γράφεται αριθµητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ τιµών µονάδας και 
συνολικών τιµών θα υπερισχύουν οι τιµές µονάδας. 

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες 
Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιµών. 
Παράλληλα θα δοθούν, σε χωριστό πίνακα, οι τιµές αυτών των προϊόντων ή 
υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε ενδεχόµενη περίπτωση επέκτασης. Στην περίπτωση που 
έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" 
θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, 
στο οποίο υπάγεται το υπό προµήθεια είδος ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που 
αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. 

Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις  επιβαρύνει. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές είναι δυνατό, είτε: 

α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και 
µέχρι την  ώρα διενέργειάς του 

είτε 

β. να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Προσφέροντος. 

Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω 
τρόπο. 

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, ακόµη και αν ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, 
θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δηµόσια, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

∆ικαίωµα να παρευρεθούν κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών έχουν 
όσοι από τους προσφέροντες, αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένων 
αντιπροσώπων τους, το επιθυµούν. Όλοι οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνον 
των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των 
προσφορών που κατατέθηκαν. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την  παρακάτω διαδικασία : 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση 
συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την 
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα  
prospectus. 

Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται 
καθώς και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού σε µεταγενέστερο χρόνο. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και παραδίδεται στη γραµµατεία της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας 
προς φύλαξη. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει τους Προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και 
αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την 
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των 
εγγυήσεων συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εφόσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 9.2 µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους 
ζητηθούν. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης 
προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούµενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει τους λόγους της 
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απόρριψης και το οποίο, µαζί µε τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας για την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων απόρριψης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων 
συµµετοχής, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας το 
πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου 
δικαιολογητικών. 

ΑΡΘΡΟ 18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών γίνεται µόνο για όσους 
προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει των αρχικών δικαιολογητικών 
συµµετοχής τους. 

Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει 
την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία : 

α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει 
εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό 
πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για 
κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Εφόσον, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες 
προσφορές, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

β. Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του Παραρτήµατος ΙΙ 
(Μέθοδος Αξιολόγησης) της Προκήρυξης. 

γ. Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
το πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας 
τεχνικής αξιολόγησης. 

Η τελική βαθµολογία ανά είδος των τεχνικών προσφορών (ΒΤ, βαθµός τεχνικής 
αξιολόγησης, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ – Μέθοδος Αξιολόγησης) θα κοινοποιηθεί από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας µόνον σε όσους από τους προσφέροντες υπέβαλαν προσφορά για 
το συγκεκριµένο είδος. 

Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυµούν, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την κοινοποίηση της βαθµολογίας, να ζητήσουν εγγράφως από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας να ενηµερωθούν για την αναλυτική βαθµολογία ανά είδος που έλαβε η 
προσφορά τους κατά την τεχνική αξιολόγηση (βλέπε Παράρτηµα ΙΙ – Μέθοδος 
Αξιολόγησης).  
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18.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης 
έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας στους 
Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο Χώρο 
∆ιενέργειας, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των 
Προσφερόντων (υποψηφίων αναδόχων). 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει 
την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: 

α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να 
διαπιστώσει το βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης 
και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 
απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
Επίσης θα καταγράψει τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει ως υπερβολικά χαµηλές. 
Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον προσφέροντα  έγγραφη αιτιολόγηση της 
ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε τις επιλεγείσες τεχνικές 
λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων θα 
υλοποιήσει το έργο / την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης, κλπ). Εάν και µετά 
την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως 
υπερβολικά χαµηλές η προσφορά θα απορρίπτεται. Μετά την ολοκλήρωση αυτού 
του σταδίου της διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό 
απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 
απόρριψης. 

β. Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες αξιολόγησης του Παραρτήµατος ΙΙ (Μέθοδος Αξιολόγησης) της 
Προκήρυξης. 

18.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 
κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 
βαθµού: 

Β = 0,9*ΒΤ + 0,1*ΒΚΣ όπου: 

ΒΤ = ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης και ΒΚΣ = το συνολικό συγκριτικό κόστος της 
προσφοράς, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά µε βάση το Παράρτηµα ΙΙ (Μέθοδος 
Αξιολόγησης) της Προκήρυξης.   

Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο 
βαθµό Β. 
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ΑΡΘΡΟ 19 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από 
Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς 
του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα άρθρα 16 
και επόµενα της Προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα 
είναι µικρότερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
ζητήθηκαν. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 
υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου 
του διαγωνισµού, στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας. 

Στον προσφέροντα την πλέον συµφέρουσα προσφορά αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως, η οποία κοινοποιείται µαζί µε τον τελικό 
βαθµό Β (βλέπε ανωτέρω 18.3 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης) κάθε προσφοράς στους 
υπόλοιπους προσφέροντας το(τα) είδος(η) που αφορά η κατακύρωση. 

Ο προσφέρων την πλέον συµφέρουσα προσφορά, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν µε 
βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα πιο κάτω 
αναλυτικά αναφερόµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα 
αναφέρεται στην προαναφερθείσα έγγραφη ειδοποίηση, παρουσία, εφόσον το 
επιθυµούν, όσων συµµετείχαν και έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό ή των 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων, τους στους οποίους επίσης ανακοινώνεται εγγράφως 
η προαναφερθείσα ηµέρα, ώρα, χρόνος και τόπος αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών του προσφέροντα την πλέον συµφέρουσα προσφορά. 

Α. Οι Έλληνες πολίτες: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆/τος 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη Προκήρυξη ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

4. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 
του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Β. Οι αλλοδαποί: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδαφίου Α του παρόντος άρθρου. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 
τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου Α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου Α 
του παρόντος άρθρου. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων (A) και (B) του 
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα). 

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
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των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (1) του εδαφίου (Α) του παρόντος άρθρου. 

4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδαφίου (Γ) του παρόντος, εκδίδονται, όσον 
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η 
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ 
και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της 
έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου 
της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

∆.  Οι συνεταιρισµοί: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) 
του εδαφίου (Α) του παρόντος άρθρου. 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου (Α) του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) 
του εδαφίου (Β) του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου (Γ) του παρόντος 
άρθρου. 

3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει 
στην Ένωση. 

ΣΤ. Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά 

Μαζί µε τα παραπάνω, ουσιώδη και απαραίτητα δικαιολογητικά (στον ίδιο φάκελο) ο 
προσφέρων στο διαγωνισµό, πρέπει να δηλώνει την τεχνική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκειά του προσκοµίζοντας:   

1. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) τελευταίων ετών ή όπου 
δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη ισολογισµού, φορολογικά έγγραφα από τα οποία 
να προκύπτουν τα ακαθάριστα εισοδήµατα των τριών (3) τελευταίων ετών.  

 Ο ετήσιος ισολογισµός δεν µπορεί να είναι µικρότερος της συνολικής 
προβλεπόµενης δαπάνης του διαγωνισµού. 
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2. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία 
τριετία, µε µνεία, για κάθε παράδοση του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε 
στον ιδιωτικό τοµέα της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. 

3. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα απασχοληθεί κατά την 
παραγωγή του προς προµήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη 
συµβατική σχέση τους µε την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο 
της ποιότητας. 

4. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που θα λάβει 
ο προσφέρων για την εξασφάλιση της ποιότητας. 

Η µη συµµόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων και τα 
όρια τους, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

Αν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 
του παρόντος άρθρου, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 
της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 
στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών 
συµπεριλαµβανοµένων και των πρόσθετων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από 
τον διαγωνισµό. 

Όταν ο προσφέρων την πλέον συµφέρουσα προσφορά δεν προσκοµίσει ένα ή 
περισσότερα έγγραφα από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προαναφέρονται, η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
προσφορά . 

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα από τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά που προαναφέρονται, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά και ούτω καθ’ 
εξής. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίσει σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις όπου ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του εδαφίου 9.2 του άρθρου 9 της παρούσας 
Προκήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής του. Επίσης 
καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής του προσφέροντα την πλέον συµφέρουσα προσφορά 
εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη 
διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων του άρθρου. 
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Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε Πρακτικό της και διαβιβάζει τούτο στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας, για την έκδοση της Κατακύρωσης. 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως. 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, µε την 
πρόσκληση υπογραφής της Σύµβασης, θεωρείται ότι αυτή έχει συναφθεί το δε έγγραφο 
(Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.  

20.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος του 
υπό προµήθεια έργου (ή είδους κατά περίπτωση), που σε καµία περίπτωση δεν θα είναι 
λιγότερο του 50% του προβλεπόµενου στην Προκήρυξη. 

Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου έργου (ή είδους κατά 
περίπτωση) από το προσφερόµενο µέχρι ποσοστού 15% και/ή κατακύρωσης επιπλέον 
προσφεροµένου προαιρετικού/συµπληρωµατικού συνοδευτικού εξοπλισµού, µέχρι του 
συνολικού ποσού του προϋπολογισµού του έργου που αναφέρεται στην Προκήρυξη. 

20.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
διατηρεί το δικαίωµα: 

α. να µην επιλέξει ανάδοχο, αν κρίνει ότι όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν 
είναι συµφέρουσες.  

β. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού για το σύνολο 
του έργου ή για το σύνολο των επί µέρους ενοτήτων του ή συγκεκριµένων ειδών 
όπως περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή). 

γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης για το σύνολο 
του έργου ή για το σύνολο των επί µέρους ενοτήτων του ή συγκεκριµένων ειδών 
όπως περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή). 

δ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει σύµφωνα µε την 
ισχύουσα για το διαγωνισµό νοµοθεσία στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για το 
σύνολο του έργου ή για το σύνολο των επί µέρους ενοτήτων του ή συγκεκριµένων 
ειδών, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή). 

ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση προµήθειας, η 
οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. 

Η ακριβής ποσότητα των ειδών (που προσφέρονται ως τιµή µονάδος) θα καθοριστεί µε 
την κατακύρωση του διαγωνισµού και σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του έργου 
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Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση  την Κατακύρωση, την προσφορά και την 
Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά µε εξελίξεις ή 
βελτιώσεις των προσφεροµένων ειδών που έχουν τυχόν ανακοινωθεί από τις 
κατασκευάστριες εταιρείες σε χρόνο µεταγενέστερο από την υποβολή της προσφοράς. 

Η ενηµέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των  πλεονεκτηµάτων 
και µειονεκτηµάτων των προαναφεροµένων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου για την αντικατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του 
Συµβατικού Τιµήµατος, όλων ή µέρους των προϊόντων για τα οποία έχουν ανακοινωθεί 
εξελίξεις ή βελτιώσεις. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται στην αποδοχή των προτεινόµενων 
αντικαταστάσεων. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του 
τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης 
συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 
προσφοράς του κατά τον εκτιµώµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης 
απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής 
συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα 
δέκα (10) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας 
τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση προσώπων 
ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη 
Σύµβαση. 

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται  στο 10% της 
συνολικής αξίας του προσφεροµένου Έργου ή επιµέρους ενότητας αυτού, σε 
περίπτωση µερικής προσφοράς, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην 
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
του Παραρτήµατος Ι, ή άλλως να περιλαµβάνει οπωσδήποτε όλα τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία 
επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.  

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 22 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η  Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Ξάνθη.  

ΑΡΘΡΟ 23 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

23.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Προµήθειας, επιστρέφεται µετά την οριστική 
(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. 

23.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή λειτουργία των υπό προµήθεια ειδών κατά το χρονικό διάστηµα της 
δωρεάν συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την 
οριστική παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 
3% της συµβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από τη 
συµβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) µήνες. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
του Παραρτήµατος Ι, ή άλλως να περιλαµβάνει οπωσδήποτε όλα τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

24.1 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερών 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης προµήθειας. 
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Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, που περιλαµβάνει και τους χρόνους 
παράδοσης των επί µέρους ειδών, περιγράφεται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της 
παρούσας. 

Η εκτέλεση των επιµέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται 
χρονικά, µετά από κοινή συµφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το 
συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου. 

Ο χρόνος από την άφιξη των ειδών στην Αναθέτουσα Αρχή και την προσωρινή τους 
παραλαβή µέχρι τον έλεγχο και την οριστική τους παραλαβή δεν εµπεριέχονται στις 
προθεσµίες παράδοσης.  

24.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων του Έργου, προσωρινή και οριστική,  
θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος µετά την 
εγκατάσταση και δοκιµαστική λειτουργία τους που περιγράφεται στο Μέρος Β (Τεχνική 
Περιγραφή) της παρούσας. 

Η ποιοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη 
σύµβαση γίνεται:  

α. Με µακροσκοπική εξέταση. 

β. Με χηµική ή µηχανική εξέταση. 

γ. Με πρακτική δοκιµασία. 

Με όλους τους παραπάνω όρους ή και µε οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο κατά 
την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής. 

Όταν προβλέπεται µόνο µακροσκοπική εξέταση, η παραλαβή του συµβατικού είδους 
θεωρείται και οριστική.  

24.3 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του 
χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή 
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό 
χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών και στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει 
εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράµµατος ως προς τη 
συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της 
καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές 
ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 
συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του και 
το αίτηµα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται 
να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί 
σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προµήθεια είδη µέσα στα χρονικά περιθώρια 
που παρέχονται στον Ανάδοχο, του επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτσυσας Αρχής 
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οι προβλεπόµενες ποινές από τον κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 
118/2007). 

ΑΡΘΡΟ 25 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται µετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή του έργου. Τµηµατική πληρωµή, για τµηµατική 
παράδοση, µπορεί να γίνει µόνον όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και µετά από σχετική 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής. 

Οι πληρωµές προς τους αναδόχους θα ακολουθήσουν τη ροή χρηµατοδότησης στο 
έργο του Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. Αθηνά: «Μελέτη και ανέγερση νέου κτιρίου Ινστιτούτου 
Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2000-
2006 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Μέτρο 2.1 «Έρευνα 
Καινοτοµία». 

ΑΡΘΡΟ 26 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα 
µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι τα υπό προµήθεια προϊόντα  θα 
πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή 
και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή 
σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται 
στην Προκήρυξη. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισµός θα είναι κατά 
την παράδοσή του καινούργιος και θα συνοδεύεται από τις τελευταίες εκδόσεις 
(versions, releases, service packs) λογισµικού. 

Για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) µηνών ή για όσο χρονικό 
διάστηµα ορίζεται στη σχετική Σύµβαση από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του 
εξοπλισµού κάθε είδους και του λογισµικού κάθε είδους που περιλαµβάνονται στο 
αντικείµενο του Έργου, που θα καλείται στο εξής «περίοδος εγγύησης καλής 
λειτουργίας», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης που 
περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας, χωρίς καµία 
οικονοµική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εξοπλισµός και το λογισµικό 
νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγµή της 
εγκατάστασής τους. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής 
τους παραλαβής δεν συµπεριλαµβάνεται στην περίοδο εγγύησης των δώδεκα (12) 
µηνών ή του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στη σχετική Σύµβαση. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισµού 
και του λογισµικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 
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Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 
ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν µπορέσει να αποδείξει  
ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην 
κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση, αλλά από κακό χειρισµό. 

Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία 
µέρους ή του συνόλου του εξοπλισµού ή του λογισµικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε 
αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη 
Σύµβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 
ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα 
χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση 
του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 27 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ–ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση 
απαιτούµενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικά 
προϊόντα από τα προβλεπόµενα στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί 
απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιτίας 
οργανωτικών ή άλλων ρυθµίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, 
στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του συµπληρωµατικού αυτού 
έργου, σε χρόνο και µε τρόπο που θα συµφωνηθεί από κοινού και µε κόστος ίδιο ή 
ανάλογο του προσφερόµενου για ίδια ή παρόµοια προϊόντα.  

Ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης των 
υπό προµήθεια ειδών εφόσον έχουν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες 
σχετικές εξελίξεις ή βελτιώσεις ή αντικαταστάσεις σε χρόνο µεταγενέστερο από την 
υπογραφή της Σύµβασης. 

Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τον συµβατικό 
χρόνο παράδοσης των συγκεκριµένων προϊόντων και θα συνοδεύεται από 
τεκµηριωµένη παρουσίαση των  πλεονεκτηµάτων της προτεινόµενης επικαιροποίησης. 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής έγκρισης των προτεινόµενων αντικαταστάσεων από την 
Αναθέτουσα Αρχή, θα ακολουθεί τροποποίηση της Σύµβασης. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συµβατότητα των 
βελτιωµένων προϊόντων µε τα υπόλοιπα και τη συνέχιση της τήρησης όλων των όρων 
της Σύµβασης προµήθειας που αφορούν στην οµαλή υλοποίηση του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος 
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας 
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Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε 
Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή 
εκχώρηση, µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση 
υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το 
τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε 

ΑΡΘΡΟ 29 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τυχόν υπεργολάβους 
που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην 
προσφορά του τµήµα του Έργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και 
των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, 
παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφόσον ο 
νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για 
την ανάθεση της Σύµβασης 

Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τµήµατα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς 
και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε 
έγγραφη τεκµηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 
ανάθεση της Σύµβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά 
τη βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, 
ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι 
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 30 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδοµένων ειδών και των εξαρτηµάτων 
τους µέχρι την ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα 
µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου. 

Τα δικαιώµατα επί του Βασικού Λογισµικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισµό, 
παραµένουν στους νόµιµους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα 
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Αρχή αποκτά τη µη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις 
που έχει νοµίµως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους. 

Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης,  όπως διαγράµµατα σχέδια, προδιαγραφές 
κ.λ.π. είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 
χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες 
τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές του Εξοπλισµού, αντικαταστάσεις λογισµικού και σε 
κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την 
προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται πως 
έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στη χρήση τους 
λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας 
προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 
τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού ή του 
εξοπλισµού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά 
και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε 
περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε 
δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη 
αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.  

ΑΡΘΡΟ 31 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση  της Σύµβασης Προµήθειας, µέχρι την 
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή 
απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόµη και αντικατάστασή τους. 

Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας 
για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη 
προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού 
της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι 
δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο 
ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε 
ελάττωµα του εξοπλισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 32 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 
κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 
των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά 
ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να 
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν 
ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή της στο µέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς 
την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε 
δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 
και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη 
γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα 
εξουσιοδοτηµένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν 
σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 
περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου 
και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας 
του Έργου ή του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 33 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο,  οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του 
Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η 
αποδοχή του αιτήµατος. 

ΑΡΘΡΟ 34 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις 
προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
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γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση του επαγγέλµατός του. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ 
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών 
ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που  
επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και 
να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος 
ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή 
έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύµφωνα µε  την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή 
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση 
για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς 
εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: 

α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] 

Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε είδους περιγράφονται αναλυτικά στους 
Πίνακες Προδιαγραφών – Συµµόρφωσης στο τέλος του παρόντος Μέρους της 
Προκήρυξης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά 
και ως εκ τούτου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και η 
οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα 
στην διεθνή αγορά και στη γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Όλα τα είδη πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα απαιτούµενα καλώδια 
σύνδεσης και πηγές τροφοδοσίας. 

Συνοδευτικά πακέτα λογισµικού πρέπει να συνοδεύονται από δωρεάν νέες εκδόσεις 
(new versions - releases) και εκδόσεις που διορθώνουν τυχόν σφάλµατα του 
λογισµικού (patches) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) 
µηνών από την ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Όλα τα είδη συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη 
µορφή και ει δυνατόν και σε ηλεκτρονική µορφή.  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η εκτέλεση της προµήθειας και παράδοση των υπό προµήθεια ειδών του διαγωνισµού 
θα γίνει σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα του Έργου: 

 

α/α 
Είδους 

Περιγραφή 

Προγραµµατιζόµενος 
Χρόνος Ολοκλήρωσης 

Προµήθειας και 
Εγκατάστασης 

1 Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] 

 

Νοέµβριος 2008 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 
τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Ο Συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί 
µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, ύστερα από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  



Ι.Π.Ε.Τ. / Ε.Κ. Αθηνά Σελίδα 43 από 70 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την ηµεροµηνία που 
προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

ΜΟΡΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι Τεχνικές προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής µορφή και περιεχόµενο:  

1. Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή 

1.1. Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς 

Καταγράφεται ο προσφερόµενος εξοπλισµός και υπηρεσίες από τον προµηθευτή 
ανά είδος όπως αυτά περιγράφονται στους Πίνακες Προδιαγραφών–
Συµµόρφωσης (βλέπε κατωτέρω) . 

Συγκεκριµένα: 

1.1.1. Με την αναφορά του είδους το οποίο αφορά η προσφορά. 

1.1.2. Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε είδους ή ανεξάρτητου 
τµήµατος αυτού. 

1.1.3. Με την αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων, του 
εξοπλισµού  ώστε να  προσδιορίζεται µονοσήµαντα ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός. (Στην περίπτωση «αρθρωτού» εξοπλισµού δηλ. όπου 
παρέχεται από τον  κατασκευαστή η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών 
διαφορετικών διαρθρώσεων, καταγράφεται ξεχωριστά κάθε επιµέρους 
τµήµα του). 

1.1.4. Με την προαιρετική αναφορά σχολίων για την καλύτερη περιγραφή του 
εξοπλισµού. 

1.1.5. Με τη σαφή αναφορά της ποσότητας του προσφερόµενου εξοπλισµού (σε 
τεµάχια). 

Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη 
αναφορά) µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού. 

Παρατηρήσεις 

Α) Στον πίνακα πρέπει να καταγράφονται όλα τα προσφερόµενα αντικείµενα/ 
υπηρεσίες του είδους.  

Β) Τονίζεται ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισµού, ότι όλα τα επιµέρους 
στοιχεία του Πίνακα αυτού θα πρέπει να περιέχονται και να είναι ακριβώς 
ίδια µε τα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς 
του ίδιου είδους. 

1.2. Περιγραφή προσφερόµενων υπηρεσιών 

Περιγράφονται συνολικά και συνοπτικά οι υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης 
που προσφέρονται από τον προµηθευτή (τυπικά έως 10 σελίδες). 

2. Μέρος Β. Προσφερόµενος Εξοπλισµός & Υπηρεσίες. 

2.1. Πίνακας Συµµόρφωσης 
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Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις προδιαγραφές του κάθε είδους θα πρέπει 
να συµπληρωθούν από τον προσφέροντα οι αντίστοιχοι Πίνακες Προδιαγραφών 
– Συµµόρφωσης. Για τον σκοπό αυτό δίνονται µαζί µε τα τεύχη του διαγωνισµού 
και οι Πίνακες Συµµόρφωσης σε ηλεκτρονική µορφή (FD ή CD). Οι 
συµπληρωµένοι αυτοί πίνακες εκτός από την έντυπη µορφή θα πρέπει να 
παραδοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή (MS Εxcel file ή ανάλογη µορφή). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των 
πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συµµόρφωση 
µε τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

3. Ο προσφέρων υποχρεούται, να δηλώνει στην προσφορά του την χώρα 
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει. 

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό είδος, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 
προσφερόµενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία 
δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε 
η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η 
ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος 
εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ µετά την σύναψη της σύµβασης, µπορεί να 
εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα των προσφερόντων. Σε 
κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από γνώµη της 
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού θα γίνει µε ευθύνη του 
Προµηθευτή στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγκατάσταση του συνόλου 
του εξοπλισµού θα πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του Προµηθευτή, 
πιστοποιηµένο από τον/τους κατασκευαστικό/ούς οίκο/ους ή από εξειδικευµένο 
προσωπικό του/των κατασκευαστικού/ών οίκου/ων. Οι λεπτοµέρειες τις διαδικασίας 
εγκατάστασης θα οριστούν σαφώς στη σχετική Σύµβαση µε τον Προµηθευτή. 

Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού ο κάθε Προµηθευτής θα πρέπει  

• να θέσει σε λειτουργία όλο τον εξοπλισµό (υλικό και λογισµικό) και να επιδείξει στην 
Επιτροπή Παραλαβής τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του, σύµφωνα µε τη λίστα 
δοκιµών, µέσα στα χρονικά όρια που θα καθοριστούν στη σχετική σύµβαση.   

• να παραδώσει όλη την αναγκαία τεχνική τεκµηρίωση (εγχειρίδια εγκατάστασης και 
χρήσης, διαγνωστικά, σχηµατικά κ.τ.λ.). Εξοπλισµός που δεν συνοδεύεται από όλα 
τα εγχειρίδια του κατασκευαστή δεν γίνεται αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή.  

• να παραδώσει πιστοποιητικά εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισµού.  
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Ο Προµηθευτής πρέπει να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση στους χειριστές του 
εξοπλισµού και λογισµικού της Αναθέτουσας Αρχής ώστε να εξασφαλιστεί η 
ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία τους. Το σύνολο των ωρών της 
προσφερόµενης εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής, θα ληφθεί υπόψη 
κατά την αξιολόγηση – βαθµολογία. 

Η θεωρητική και πρακτική εξάσκηση θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα, η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής : 

• εκπαίδευση στη λειτουργία και εξειδικευµένη χρήση του συνόλου του εξοπλισµού. 

• εκπαίδευση στην παραµετροποίηση όλων των υποσυστηµάτων. 

• εκπαίδευση στη διαχείριση όλων των προσφερόµενων υποσυστηµάτων. 

Ο ορισµός του εκπαιδευτικού προγράµµατος και των οµάδων εκπαίδευσης (σύνθεση, 
αριθµός εκπαιδευοµένων κ.τ.λ.) θα αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά από 
πρόταση του προµηθευτή που θα περιλαµβάνεται στην προσφορά του και θα 
περιληφθεί στη Σύµβαση που θα υπογραφεί. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (SERVICE) 

Οι Προσφέροντες θα πρέπει να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους οποιοδήποτε 
στοιχείο που κατά την κρίση τους τεκµηριώνει τις δυνατότητές τους για παροχή 
υψηλού επιπέδου συντήρησης/αναβάθµισης/εξυπηρέτησης (service) σχετικά µε τις 
ανάγκες του έργου. 

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν και την παροχή βασικών υπηρεσιών 
συντήρησης/αναβάθµισης/ εξυπηρέτησης (service) του εξοπλισµού.  

Οι Προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν οργανωµένο Τµήµα Εξυπηρέτησης 
(SERVICE) µε έδρα εγκατάστασης στην Ελλάδα. Το Τµήµα Εξυπηρέτησης (SERVICE) θα 
πρέπει να διαθέτει τεχνικό εκπαιδευµένο στο προσφερόµενο σύστηµα εξουσιοδοτηµένο 
από τον κατασκευαστή. 

Οι Προσφέροντες θα πρέπει να εγγυηθούν την ύπαρξη ανταλλακτικών για όλα τα 
προσφερόµενα είδη καθώς και τυχόν επιµέρους τµήµατα αυτών για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι Προµηθευτές οφείλουν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία του εξοπλισµού για 
περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά την Οριστική Παραλαβή (εκτός εάν στις 
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προδιαγραφές συγκεκριµένου είδους ζητείται άλλη διάρκεια εγγύησης) και χωρίς 
κανένα επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που κάποιος  
προµηθευτής προσφέρει µεγαλύτερη περίοδο εγγύησης αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη 
κατά την αξιολόγηση της προσφοράς όπως συνάγεται από τον αλγόριθµο αξιολόγησης. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας είναι: 

1) Επιδιόρθωση/Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα 
λειτουργίας 

2) Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλµατα 
Λογισµικού 

3) Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού 
εξειδικευµένου προσωπικού εντός δύο (2) ηµερών από την ειδοποίησή του περί 
βλάβης του συστήµατος ή αποστολή εξοπλισµού προς αντικατάσταση µε χρέωση 
του ανάδοχου.  Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την 
επισκευή / αντικατάσταση  οποιασδήποτε συσκευής τότε η αντικατάσταση της 
ελαττωµατικής συσκευής θα πραγµατοποιείται το αργότερο εντός πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών από την ειδοποίηση.  

4) Επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τον τεχνικό υπεύθυνο της Αναθέτουσας 
Αρχής, από τηλεφώνου και fax. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η επικοινωνία µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

5) Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω ο κάθε προµηθευτής υποχρεούται να 
διατηρεί καθόλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα 
ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά και του οποίου η 
πληρότητά θα αξιολογηθεί.  

6) Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των 
παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της 
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.     

7) Οι Προµηθευτές οφείλουν επίσης να τεκµηριώσουν πως θα εκπληρώσουν τις 
συµβατικές τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλουν,  

• να δηλώσουν τον τρόπο υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια 
της εγκατάστασης αλλά και κατά τη διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας, 

• σε περίπτωση που θα χρησιµοποιήσουν για την τεχνική υποστήριξη τρίτους 
(π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους ή άλλο) να το 
δηλώσουν καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι 
αποδέχονται σχετικά. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ–ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

• Η στήλη Α περιλαµβάνει τις γενικές κατηγορίες των προδιαγραφών – 
χαρακτηριστικών. 

• Η στήλη Β περιλαµβάνει την περιγραφή των ελάχιστων απαιτήσεων των 
επιµέρους προδιαγραφών –χαρακτηριστικών. 

• Η στήλη Γ περιλαµβάνει το συντελεστή βαρύτητας (ποσοστό %) του κάθε 
επιµέρους χαρακτηριστικού στη συνολική τεχνική αξιολόγηση-βαθµολογία του 
είδους (βλέπε Παράρτηµα ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης, Τεχνική Αξιολόγηση). 

• Στη στήλη ∆ σηµειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη µορφή 
Ν/Ο/Υ (Ναι/Όχι/Υπέρ) εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή 
υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την 
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.  

• Στη στήλη Ε καταγράφεται η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο 
του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή του τρόπου 
διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, 
υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.τ.λ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα. 

Οι παραποµπές να είναι όσο το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 
3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κ.τ.λ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, 
να υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και να σηµειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 
ζητούµενη προδιαγραφή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές-χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους Πίνακες 
Προδιαγραφών-Συµµόρφωσης είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά 
και ως εκ τούτου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών 
και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. 
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ΕΙ∆ΟΣ 1. ΦΩTΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 20kWp 

 

Προϋπολογιζόµενη δαπάνη: 150.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

 

α/α Α Β Γ ∆ Ε 
      

1 Γενικά χαρακτηριστικά    

1.1  Πλήρες φωτοβολταϊκού συστήµατος 
συνολικής ισχύος 20kWp / 220V µε 
χαρακτηριστικά στοιχεία: 

 Υποστήριξη Ηµερήσιας κατανάλωσης 
Ενέργειας >= 25 kWh 

 System Efficiency >= 10.0 % 

 Performance Ratio >= 75 % 

 Inverter Efficiency >= 95 % 

 PV Array Efficiency >= 10 % 

 Specific Annual Yield >= 1,300 
kWh/kWp 

 CO2 Emissions Avoided <= 24,00 
kg/a 

 

Το σύστηµα θα αποτελείται από τον 
ακόλουθο εξοπλισµό: 

 Κυψέλες φωτοβολταικού συστήµατος 

o Υλικό κατασκευής Αλουµίνιο 

και Ατσάλι 

o Αντοχή Χιονόπτωσης >= 

70Kg/m2 

o Αντοχή σε ανέµους >= 

170Km/h στο επίπεδο εδάφους 

 Inverter µε τάση εξόδου 220V AC 
50/60Hz  

o Προδιαγραφές ∆.Ε.Η. 

 Παρελκόµενα καλώδια 
συνδεσµολογίας του συστήµατος 

80,0   
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o Solar Cablesµε τάση 

λειτουργίας 600-1000V 

o Περιοχή θερµοκρασιών -50οC 

έως +120oC 

o Ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία 

και άσχηµες καιρικές συνθήκες 

o Εσωτερική µόνωση για 

αποφυγή ζηµιών σε περίπτωση 

βραχυκυκλώµατος 

o Πυράντοχα σύµφωνα µε ICE 

60 332.1 

o Επικασσιτερωµένα συρµατίδια 

χαλκού σύµφωνα µε VDE0295 

κλάση 5  

o Πιστοποίηση βάση Ευρωπαϊκών 

προτύπων και Προδιαγραφές 

∆.Ε.Η. 

 Βάσεις στήριξης των κυψελών  

o Υψηλή αντοχή σε χιονοπτώσεις 

o Υψηλή αντοχή σε ανέµους 

1.2  Εγγύηση  συστήµατος τουλάχιστον τριών 
(3) ετών 

 Εγγύηση κυψελών >= 15 ετών 

 Εγγύηση Inverter >= 5 ετών 

 Βάσεις στήριξης των κυψελών >= 5 
ετών 

10,0   

1.3  ∆ήλωση Πιστότητας µε Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και Προδιαγραφές ∆.Ε.Η. 

 

10,0   

      

 
Πρόσθετες Απαιτήσεις 

 

 Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος θα γίνει σε υπαίθριο χώρο εντός 
του οικοπέδου του ΙΠΕΤ σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Ο προσφέρων θα πρέπει να µεριµνήσει για την περίφραξη του χώρου (ύψος 
περίφραξης τουλάχιστον 2µ) που θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστηµα και 
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θα πρέπει να εγκαταστήσει σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης (εντός του 
κτιρίου του ΙΠΕΤ) και σύστηµα τηλεειδοποίησης σε περίπτωση παραβίασης του 
χώρου. Όλη η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας 
που προβλέπονται από την Νοµοθεσία. Ο προσφέρων θα πρέπει να παρέχει για 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ∆.Ε.Η.  

 Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως 
συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα 
στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία 
παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. 

 Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι 
τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο 
λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος 
και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. 

 Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, 
θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας. 

 Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το 
σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες 
του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα 
αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος – προµηθευτής υποχρεούται να 
εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα 
αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση 
προβληµάτων (troubleshooting) του συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα 
επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο-Προµηθευτή και θα 
συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά.  

 Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται 
συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος 
εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα. 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση πινάκων της παρακάτω 
µορφής. 

Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις 
περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στην διακίνηση και στην 
τιµολόγηση.  

 

Οικονοµική προσφορά διαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά» 

α/α Περιγραφή Ποσότητα Τιµή 
Μονάδος 

Τιµή 
Συνόλου 

Παρατηρήσεις 

  

 

 

 

 

 

    

1 Σύνολο     

2 Τυχόν άλλα έξοδα   

3 Σύνολο (1+2)   

4 Φ.Π.Α. (Ποσό και Ποσοστό)   

5 ΒΚ – Γενικό Σύνολο (3+4)   

      
Σελίδα __ από __ 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε είδος εξοπλισµού, λογισµικού ή 
τύπο υπηρεσίας θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού, στην Αναθέτουσα Αρχή και µε 
τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη.  

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε 
είδος εξοπλισµού, λογισµικού και κάθε τύπο υπηρεσίας, για να µπορεί να 
προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξοµείωσης εξοπλισµού, λογισµικού 
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ή υπηρεσιών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν δεν αναγράφεται τιµή για εξοπλισµό, 
λογισµικό ή υπηρεσία που αναφέρεται στην Προσφορά, θεωρείται από την αρµόδια 
Επιτροπή ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής 
τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας. Εάν όµως το πλήθος των λογιστικών ασυµφωνιών 
είναι σηµαντικό ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του 
συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς, τότε η αρµόδια Επιτροπή δύναται κατά την κρίση 
της να απορρίψει την Προσφορά ως αναξιόπιστη.  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΠΡΟΣ  

................ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
της ........................ για ποσό ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η 
ευθύνη µας, για την συµµετοχή της ................ στον διαγωνισµό της........ 
(ηµεροµηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε 
αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 
του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από 
τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας την 
οποία θα µας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της 
που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  αναλαµβάνουµε µε 
την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε,  χωρίς  
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το 
ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε 
αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ 
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν   
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

 

ΠΡΟΣ 

.......... 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες 
υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η 
ευθύνη µας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης µεταξύ της  
................... και της ................. 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος  
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 
του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα 
άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας 
την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την 
υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουµε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του ποσού της 
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε 
αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη 
ισχύ µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 

ΠΡΟΣ 

.......... 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες 
υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η 
ευθύνη µας, για την καλή λειτουργία του έργου της Σύµβασης µεταξύ της  
................... και της ................. 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος  
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 
του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα 
άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας 
την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την 
υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουµε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του ποσού της 
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε 
αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη 
ισχύ µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Αθηνά – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΟΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

Ανοικτός  ∆ιαγωνισµός 2/08 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά» 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η :… 

 

Αριθµός προσφοράς: ………………………………(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

 

Ηµεροµηνία Υποβολής: ………………………….(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ………………………………………………………… 

Πλήρης ονοµασία: ………………………………………………………………….. 

∆ιεύθυνση: …………………………………………………………………….. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ : 

Ονοµατεπώνυµο: …………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο: …………………  Fax: ………………..    

Email: ……………………..  

 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι τους όρους του παρόντος διαγωνισµού  

Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου του κύριου φορέα 
(νοµικά δεσµευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)  

 

……………………………………………………………………… 

Φορείς της ένωσης: 

 

A/A Ρόλος στην 
Ένωση 

Ονοµασία Συντοµογραφία 

1 Κύριος φορέας   

2 Φορέας   

3 Φορέας   
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# …………   

# Υπεργολάβος   

# Υπεργολάβος   

# …………   

 

 

Στοιχεία των φορέων που συµµετέχουν στην προσφορά 

 

Να συµπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιµοποιήστε όσα αντίγραφα είναι 
απαραίτητα. 

 

Επωνυµία:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο: 
……………………………….…………………………................................................ 

Τηλέφωνο: …………………………………..   

Fax: …………………………………….     

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

 

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………….  (κύριος φορέας, απλός φορέας ή 
υπεργολάβος) 

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισµό µου 
είναι ακριβή και ότι ο οργανισµός/ εταιρεία που νοµίµως εκπροσωπώ έχει συµφωνήσει 
να συµµετάσχει. 

 

Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου………………………………………………. 

 

 

Ηµεροµηνία: …………………………  

 

Υπογραφή: ………………………………………… 

 

Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προµηθευτές να 
κάνουν επίδειξη των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών των προσφερόµενων 
ειδών. Τα αποτελέσµατα της επίδειξης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση. Ο 
υποψήφιος προµηθευτής κινδυνεύει µε ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση που δεν θα 
αποδεχθεί το αίτηµα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για επίδειξη. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει κατά είδος όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά 
στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας Προκήρυξης και θα ακολουθήσει τα 
παρακάτω στάδια: 

α. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού: 

• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.  

• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν 
οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  

• παρουσιάσουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα κατά τις δοκιµές επίδοσης 
και επίδειξης. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 

β. Τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υπόλοιπων προσφορών. 

γ. Οικονοµική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών.  

δ. Τελική κατάταξη των προσφορών µε βάση το λόγο Β (βλέπε «Ολοκλήρωση 
Αξιολόγησης») 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ 

Η Τεχνική Αξιολόγηση των προσφορών γίνεται ανεξάρτητα για κάθε προσφερόµενο 
είδος. Για τη βαθµολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα 
απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας 
διενέργειας του διαγωνισµού, χρησιµοποιούνται οι οµάδες κριτηρίων µε τα επιµέρους 
κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που αναφέρονται στον Πίνακα: 
«Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βαρύτητας» (βλέπε συνέχεια).  

Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται ανεξάρτητα τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης.  
Η βαθµολογία (Βν) κάθε κριτηρίου καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 
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καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης (γενικοί όροι και τεχνικές 
προδιαγραφές). Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι βαθµούς 110 στις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της προκήρυξης. Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε 
επιµέρους κριτηρίου είναι το γινόµενο του συντελεστή βαρύτητας (σν) του κριτηρίου 
επί τη βαθµολογία του (Βν) και η τελική (συνολική) βαθµολογία της κάθε προσφοράς 
είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων αξιολόγησης. 
Συνεπώς για την τελική βαθµολογία της κάθε προσφοράς εφαρµόζεται ο τύπος : 

ΒΤ = Σ (σν * Βν ) 

όπου 

ΒΤ = Τελική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς (βαθµός τεχνικής αξιολόγησης), 
Βν    = Βαθµολογία επιµέρους κριτηρίου ν αξιολόγησης (βλέπε πίνακα στη συνέχεια), 
σν  = Συντελεστής βαρύτητας επιµέρους κριτηρίου ν αξιολόγησης (βλέπε πίνακα στη 

συνέχεια) 

Πίνακας: Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βαρύτητας 

       Βν   σν 

 Α. Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Εξοπλισµού      

  1 Συµφωνία της προσφοράς µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

100 – 110  70% 

           

 Β. Τεχνική Υποστήριξη / Κάλυψη      

  2 Ποιότητα και όροι προσφερόµενης Εγγύησης καλής 
λειτουργίας, εγκατάστασης και επίδειξης λειτουργίας, 
εκπαίδευσης προσωπικού. 

100 – 110  12% 

  3 Ποιότητα και όροι συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης 
και εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση – 
εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

100 – 110  15% 

  4 Χρόνος παράδοσης των ειδών. 100 – 110  3% 

           

          

Ειδικότερα η βαθµολογία για το κριτήριο «1 – Συµφωνία της προσφοράς µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές» για συγκεκριµένο είδος αναλύεται περαιτέρω σε σταθµισµένο άθροισµα 
όρων που ανταποκρίνονται στα επιθυµητά χαρακτηριστικά του είδους όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας Προκήρυξης.  

Κάθε χαρακτηριστικό i βαθµολογείται ανεξάρτητα. Η βαθµολογία (Βi) κάθε 
χαρακτηριστικού καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι βαθµούς 
110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της προκήρυξης. Η 
σταθµισµένη βαθµολογία κάθε επιθυµητού χαρακτηριστικού είναι το γινόµενο του 
συντελεστή βαρύτητας (σi) του χαρακτηριστικού επί την βαθµολογία του (Βi). Οι 
συντελεστές βαρύτητας (σi) για κάθε χαρακτηριστικό δίνονται στη στήλη Γ του πίνακα 
Τεχνικών Προδιαγραφών (βλέπε Μέρος Β) του είδους. Η τελική (συνολική) βαθµολογία 
της κάθε προσφοράς για το κριτήριο «1 – Συµφωνία της προσφοράς µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές» για το συγκεκριµένο είδος είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 
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βαθµολογιών όλων των επιθυµητών χαρακτηριστικών για το είδος όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή). Συνεπώς για την τελική βαθµολογία 
της κάθε προσφοράς για το κριτήριο «1 – Συµφωνία της προσφοράς µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές» για συγκεκριµένο είδος εφαρµόζεται ο τύπος : 

Β1 = Σ (σi * Βi ) 

όπου 

Β1 = Τελική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς για συγκεκριµένο είδος για το κριτήριο 
«1 – Συµφωνία της προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές» 

Βi    = Βαθµολογία επιθυµητού χαρακτηριστικού i όπως αναλυτικά περιγράφεται στη 
στήλη Β του πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριµένο είδος 

σi  = Συντελεστής βαρύτητας επιθυµητού χαρακτηριστικού i όπως δίνεται στη στήλη 
Γ του πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριµένο είδος 

Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του 
προµηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην 
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προµηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον 
στοιχεία πρέπει να τα προσκοµίσει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
ειδοποίηση. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Οικονοµική Αξιολόγηση των προσφορών γίνεται ανεξάρτητα για κάθε προσφερόµενο 
είδος. Για τη συγκριτική βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών που θα κριθούν 
αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας 
διενέργειας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαµορφώνει το συνολικό κόστος αξιολόγησης 
(ΒΚ) κάθε Προσφοράς, το οποίο ορίζεται από τον τύπο: 

ΒΚ = ΚΠ + ΚΥ  

όπου 

ΚΠ = το κόστος προµήθειας εξοπλισµού και λογισµικού, 
ΚΥ = τυχόν άλλα έξοδα που συνοδεύουν και / ή απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού και λογισµικού.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε βάση το συνολικό συγκριτικό κόστος της 
Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή διαµορφώνει το συνολικό συγκριτικό κόστος (ΒΚΣ) 
κάθε Προσφοράς, το οποίο ορίζεται από τον τύπο: 

ΒΚΣ = (ΒΚmin / BK)*100  

όπου 

ΒΚmin = το συνολικό κόστος αξιολόγησης της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή, 
ΒΚ  = το συνολικό κόστος αξιολόγησης της συγκεκριµένης Προσφοράς.  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Η Τελική Αξιολόγηση των προσφορών γίνεται ανεξάρτητα για κάθε προσφερόµενο 
είδος. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης κατά τα 
προηγούµενα, η επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά 
φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού: 

Β = 0,9*ΒΤ + 0,1*ΒΚΣ 

όπου: 

ΒΤ = ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης (τελική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς),  

και 

ΒΚΣ = το συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά 
φθίνουσα σειρά του βαθµού τεχνικής αξιολόγησης (ΒΤ). 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης (η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Β), 
θεωρείται η Συµφερότερη Προσφορά για το συγκεκριµένο είδος. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Η Προσφορά του Προσφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού και έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης 
τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής που περιέχονται στο 
Φάκελο ∆ικαιολογητικών. 

2. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

3. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 

4. Ουσιώδης απόκλιση, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, µεταξύ των 
στοιχείων της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς. 

5. Προσφορά που είναι ελλιπής, αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή / και 
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης. 

8. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται 
από τον Προσφέροντα  έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής 
Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο Προσφέρων θα υλοποιήσει το έργο / την 
πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης, κλπ). Εάν και µετά την αξιολόγηση από 
την αρµόδια Επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές 
κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
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9. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα ανά είδος υπερβαίνει τον προϋπολογισµό 
του είδους . 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το 
στάδιο που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά Προσφέροντος, ο οποίος 
αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

 

 

 

 


