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Α Π Ο Φ Α  Ζ 
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
ΣΟΤ ΑΡΥΖΓΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ    

           
            ΄Δρνληαο ππφςε: 
 
              1. Σηο δηαηάμεηο :  
                  α. Σνπ Ν. 4249/2014 ‘’Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ 
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζε 
Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ξχζκηζε ινηπψλ 
ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο 
δηαηάμεηο.” (Α΄-73). 

Β. Σνπ Ν. 4250/2014 ‘’ Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο’’ (Α΄-74). 

Σνπ Ν. 4155/2013 ΄΄Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ΄΄ (Α΄-120), 
φπσο ηζρχεη. 

Γ. Σνπ π.δ. 85/2012 ‘’Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε 
ππεξεζηψλ‘’ (Α΄ - 141).  

Γ.  Σνπ Ν. 4152 ΄΄Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 
4127/2013΄΄ (Α΄-107).  

Δ. Σνπ Ν. 4013/2011 ΄΄χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ-Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 
θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο’’ (Α΄-204), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
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Ε. Σνπ Ν. 3861/2010 ΄΄Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
Νφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο΄΄ (Α΄-112).            

Ζ. Σνπ Π.Γ. 113/2010 ΄΄Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο΄΄ (Α194), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.   

Θ. Σνπ Ν.3886/2010 (Α-173) ΄΄Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη 
ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ζχκθσλα 
κε ηελ Οδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395)….. ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 
2007΄΄ (L 335), φπσο ηζρχνπλ. 

Η. Σνπ Π.Γ. 184/2009 (Α΄-213) ΄΄χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 
θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ΄΄. 

Ηα. Σνπ Π.Γ. 118/2007 ΄΄Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)΄΄ (Α΄-150), φπσο 
ηζρχνπλ.           

Ηβ. Σνπ Π.Γ 215/2007 ΄΄χζηαζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 
θαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο΄΄ (Α-241). 

Ηγ. Σνπ Π.Γ. 60/2007 ΄΄Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ΄΄ (Α΄-64). 

Ηδ. Σνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.3193/2003 ΄΄Καλφλεο ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Π.Α. 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο΄΄ (Α΄- 266). 

Ηε. Σσλ άξζξσλ 41,54 θαη 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
Κπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄-98) . 

ηζη. Σνπ Π.Γ. 14/2001 ΄΄Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο΄΄ (Α΄-12), 
φπσο ηζρχνπλ.  

Ηδ. Σνπ Ν. 2800/2000 ΄΄Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, 
ζχζηαζε Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο΄΄ (Α΄-41),φπσο ηζρχνπλ.                 

Κ. Σνπ Ν.2859/2000 ΄΄Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο΄΄ (Α΄-248), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.  

Κα. Σνπ Ν. 2690/1999 (Α-45) ΄΄Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο΄΄, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

Κβ. Σνπ άξζξνπ 6 ΄΄Καηαλνκή πφξσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο΄΄ ηνπ Ν.2452/1996 ‘’Ρχζκηζε ζεκάησλ πξνζθχγσλ θαηά ηξνπνπνίεζε 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1975/1991 θαη άιιεο δηαηάμεηο (Α΄-283), φπσο ηζρχνπλ.                   

Κγ. Σνπ Ν. 2286/1995 ΄΄Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ΄΄ (Α΄-19), φπσο ηζρχνπλ.    
                  Κδ. Σνπ Ν.2362/1995, ΄΄Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο΄΄ (Α΄-247), φπσο ηζρχνπλ. 
                  Κε. Σνπ άξζξνπ 24 ΄΄Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο 
επηρεηξήζεηο΄΄ ηνπ Ν.2198/1994 ΄΄Αχμεζε απνδνρψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελ γέλεη, …………… 
θαη άιιεο δηαηάμεηο΄΄ (Α΄-43), φπσο ηζρχνπλ. 

Κζη. Σνπ Ν. 1599/86 (Α-75) ΄΄ρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ δειηίνπ 
ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο΄΄, φπσο ηζρχνπλ. 
                  Κδ. Σνπ Ν.1481/1984, ΄΄Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο΄΄ (Α΄-152) φπσο 
ηζρχνπλ.     
                 Κε. Σνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.3193/2003 ΄΄Καλφλεο ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Π.Α. 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο΄΄ (Α΄- 266).                  
       
             2. Σηο απνθάζεηο :      
               
                  α. Τπ’ αξηζ. Π1/854 απφ 12-05-2014 θνηλή ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ 
Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ΄΄Δληάμεηο – Σξνπνπνηήζεηο ζην ΔΠΠ 2013΄΄.   
                  Β. Τπ’ αξηζ. 8028/1/242-α απφ 05-11-2013 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ‘’χζηαζε-πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ 
Πξνκεζεηψλ θαη χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο’’ 
                  γ. Τπ’ αξηζ. 7004/3/63 απφ 03-06-2014 ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ‘’Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο 
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ηνπ Πνιίηε επί ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα’’ (Β΄-1404), 
φπσο ηζρχεη. 
 
                 Γ. Τπ’ αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Α1/18369 απφ 25-09-2002 ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ΄΄Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππεχζπλεο 
δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75)΄΄ (Β΄-1276).   

Δ. Τπ’ αξηζ. 8045/11/39699-1 απφ 17-06-2014 ‘’Έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο‘’.  
 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 
 
 
          1. Πξνθεξχζζνπκε ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ (ΑΝΟΗΚΣΟ δηαγσληζκφ), κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή  ζε ΔΤΡΩ, γηα ηελ πξνκήζεηα κε αγνξά ηνπ είδνπο 
πνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο παξνχζαο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 
απηήο.  
 

2. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ πελήληα δύν 
(52) εκεξώλ, απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ 
Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπαίσλ Κνηλνηήησλ.  
 

3 α.ΣΟΠΟ  - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: 
 
 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ 
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ  

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ  
Π. Καλειινπνχινπ 4, 101 77 – ΑΘΖΝΑ  

Αίζνπζα πλεδξηάζεσο Δπηηξνπψλ 
(ρψξνο ζηάζκεπζεο ‘’Βαξχηε’’) 

01/09/2014 ΓΔΤΣΔΡΑ 10.00΄ 

 
              β. Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη  απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκφ. 
              Γ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄, απφ ηε Μφληκε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ 
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Μ.Δ.Π.Α.Π./Α.Δ.Α.). 
              δ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηόλ πελήληα (150) εκέξεο 
(εκεξνινγηαθέο), πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε  εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ.  
              Δ. Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη, σο 
απαξάδεθηε. 
 
            4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :  
                α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
                β. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 
                γ. πλεηαηξηζκνί  
                δ. Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ      
     
                Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ρσξίο λα 
απαηηείηαη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα Έλσζε ή Κνηλνπξαμία είλαη 
δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, 
ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή, απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο.  
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5. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 

θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζ’ απηή παξαθάησ Παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κέξνο απηήο: 
 

α.   ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ              ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

β.   ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 
                  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

δ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ & ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ε.   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ζη. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

δ. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ε΄ 

                       
 
            6. Δθφζνλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ, 
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 36 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ‘’Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ’’. 
 
           7. Σν θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (ρεκηθψλ αλαιχζεσλ – εμεηάζεσλ θ.ι.π.), 
εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε παξνχζα πξνθήξπμε, βαξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζα θαηαβάιιεηαη  
απ’ απηνχο, απεπζείαο ζην Υεκείν ηξαηνχ ή ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ή ζε νπνηνδήπνηε 
άιιν αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Δ.Δ., εξγαζηήξην, εθφζνλ δηελεξγνχληαη απ’ απηά θαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ησλ:  
                α. Τπ’ αξηζ. 3002640/1552 απφ 6.2.2002 (ΦΔΚ 161/η.Β΄/14.2.2002), απφθαζε ηνπ 
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
                Β. Τπ’ αξηζ. Φ.800/11611 απφ 28.4.1998 (ΦΔΚ 488/ηΒ΄/21.5.1998), απφθαζε ηνπ 
Τθππνπξγνχ Δζληθήο ΄Ακπλαο .  
                γ. Τπ’ αξηζ. Φ.830.311/7/650339/.7435 απφ 15.12.1999, απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Δπηηειείνπ ηξαηνχ /ΓΟΗ/3α .  
                δ. Τπ’ αξηζ. Φ.800/100/73907 απφ 17.12.1999 (ΦΔΚ 89/η.Β΄/8.2.2001), απφθαζε ηνπ 
Τθππνπξγνχ Δζληθήο ΄Ακπλαο .  
                ε. Τπ’ αξηζ. Φ.800/12/85312/.75 απφ 16.1.2001 (ΦΔΚ 128/ η.Β΄/8.2.2001), απφθαζε 
ηνπ Τθππνπξγνχ Δζληθήο ΄Ακπλαο (ΔΠΤΔΘΑ/ΓΟΗ/Σκ. Ννκ.).  
 
                    Σα αξκφδηα εξγαζηήξηα ζα πξνβαίλνπλ ζηελ εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ κεηά ηελ 
θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ αληηηίκνπ ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, ε νπνία ζα 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πξνκεζεπηή εθ 
κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο γηα ην ζέκα ηεο απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο 
ηνπ αληηηίκνπ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε ζρεηηθή πξνζθνξά δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε .  
 
            8. H ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ 
απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε 
θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ηα ζπλεκκέλα ζ’ απηή 
παξαξηήκαηα. 
 
            9. Δθφζνλ, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε 
ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε απηνχο κέζα 
ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. ε πεξίπησζε επείγνληνο, ε 
πξνζεζκία απηή κπνξεί λα ζπληκεζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο.     
 
         10. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθα αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή 
δηεπθξηλήζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ην δηαγσληζκφ θαη ηε 
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ κέρξη θαη ηελ 09/08/2014 θαη ψξα 14.00΄. Οη απαληήζεηο  
γλσζηνπνηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή αξκφδηα Τπεξεζία ην αξγφηεξα έμη (6) εκέξεο 
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πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 
εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα. 
               Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
ππνβάιινληαη εθηόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη. 
 
         11.  Ζ Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη δηθαηνχηαη λα 
ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο 
νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ’ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 
 
         12. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ην Γεκφζην, ζηε 
δε Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, βαξχλνπλ ηελ Δπξσπατθή ΄Δλσζε.  
 
         13. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε :  
               α. Σνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο, παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο 
               β. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – απαηηήζεηο παξέρνληαη απεπζείαο απφ ην 1ν Σκήκα ηεο 
Γ-λζεο Πιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α., ηει. 2106988442, fax:2106925861,  
ύζηεξα από έγγξαθν αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ αξκόδηα Τπεξεζία. 
 
         14. Ζ πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.astynomia.gr/→ Oδεγόο ηνπ Πνιίηε→ 
Πξνθεξύμεηο/Γηαγσληζκνί ηελ 27/06/2014. 
 
 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΩΣΑΚΖ 

ΣΑΞΗΑΡΥΟ 
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Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε  2/2014 Α.Δ.Α 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ  ΜΔ ΑΓΟΡΑ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ -
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ, σο εμήο: 
α΄ Τπνεηδνο : Δθαηφ (100) Πιεθηξνιφγηα ππνινγηζηψλ 
(πιεθηξνιφγηα smart cards), 
β΄ Τπνείδνο : Πέληε (5) Δθηππσηέο Α4 κεγάιεο παξαγσγήο, 
γ΄ Τπνείδνο : Πελήληα (50) Δθηππσηέο Α4 κηθξήο παξαγσγήο, 
δ΄ Τπνείδνο : Σξηαθφζηεο (300) Μλήκεο RAM 2GB (DDR3) Ζ/Τ, 
ε΄ Τπνείδνο : Σξηαθφζηεο (300) Μεηξηθέο θάξηεο Ζ/Τ, 
ζη΄ Τπνείδνο : Σξηαθφζηνη (300) Κεληξηθνί επεμεξγαζηέο Ζ/Τ, 
δ΄ Τπνείδνο : Σξηαθφζηα (300) Σξνθνδνηηθά Ζ/Τ, 
ε΄ Τπνείδνο : Σξηαθφζηνη (300) θιεξνί Γίζθνη Ζ/Τ, 
ζ΄ Τπνείδνο : Σξηάληα (30) Κνπηηά Ζ/Τ (Case), 
η΄ Τπνείδνο : Δθαηφ (100) πζθεπέο DVD Ζ/Τ, 
ηα΄ Τπνείδνο : Γέθα (10) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Wincor Nixdorf 
4915+ Printhead, 
ηβ΄ Τπνείδνο : Γέθα (10) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Wincor Nixdorf  
4915xe Printhead, 
ηγ΄ Τπνείδνο : Γέθα (10) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Wincor Nixdorf 
4915+ Motherboard, 
ηδ΄ Τπνείδνο : Γέθα (10) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Wincor Nixdorf 
4915xe Motherboard, 
ηε΄ Τπνείδνο : Πέληε (5) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Wincor Nixdorf 
4915 series Power Supply, 
ηζη΄ Τπνείδνπο : Γεθαπέληε (15) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Wincor 
Nixdorf 4915 series Carrier 
ηδ΄ Τπνείδνπο : Δθαηφλ πελήληα (150) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ HP 
MFP4345 Maintenance Kit, 
ηε΄ Τπνείδνπο : Δίθνζη (20) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ HP MFP4345 

ADF Kit, 
ηζ΄ Τπνείδνπο : Γέθα (10) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ HP P2015dn 
Maintenance Kit, 
θ΄ Τπνείδνπο : Δθαηφ (100) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Lexmark 
E260 Pick Up Rollers, 
θα΄ Τπνείδνπο: Δίθνζη (20) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Lexmark T652 
Pick Up Rollers, 
θβ΄ Τπνείδνπο : Δίθνζη (20) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Lexmark 
E250 Photoconductor, 
θγ΄ Τπνείδνπο : Γέθα (10) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Lexmark E332 
Photoconductor, 
θδ΄ Τπνείδνπο : Πελήληα (50) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Lexmark 
E260 Photoconductor, 
θε΄ Τπνείδνπο : Γέθα (10) Δμαξηήκαηα εθηππσηψλ Lexmark E260 
Fuser 
 
θζη΄ Τπνείδνπο : Έλα (1) πξηάξη επέθηαζεο ζπζηνηρίαο 
εμσηεξηθψλ δίζθσλ (expansion enclosure) κε 24 ζέζεηο, νη νπνίεο 
ζα πιεξσζνχλ κε ηξεηο SSD δίζθνπο θαη 21 SAS δίζθνπο, γηα ηελ 
επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο εμσηεξηθήο ζπζηνηρίαο IBM V7000, 
θαη όπσο απηά (ππνείδε) πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
Παξάξηεκα Σ΄ ηεο παξνύζεο. 
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ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 
ΟΜΑΓΑ  ΔΗΓΟΤ  

30232000-4 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Σεκάρηα 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΗΓΟ  

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

 

 
#171.760,00#€ κε Φ.Π.Α. 
(#139.642,28#€, ρσξίο Φ.Π.Α.) 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΗ 
 

 
Σαθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014,           
Δ.Φ. 43-110 ΄΄ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ΄΄    

Κ.Α.Δ. 1723 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Δληφο δπν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ  Α.Δ.Α. / ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ/ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  Έλαο (1) κήλαο απφ ηελ παξάδνζε. 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΩΝ  
ΔΠΗ %  

7,3228 % 
Αλάιπζε θξαηήζεσλ ππέξ:  
α. ΓΖΜΟΗΟΤ 0,25%, ΓΖΜΟΗΟΤ (Γηα Γ.Γ.Κ.Π.) 0,10%, 
Σ.Α.Τ.Τ.Δ. 0,30%, Σ.Δ.Α.Π.Α..Α./Σ.Α.Α. 2,72%, Μ.Σ.. 2,72%, 
Μ.Σ.Π.Τ. 0,96%,  
Οη θξαηήζεηο επηβαξχλνληαη κε ραξηφζεκν 2% & επ’ απηνχ 20%  
εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 
β. Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10%. 
Ζ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% & επ’ απηνχ 20%  εηζθνξά 
ππέξ Ο.Γ.Α. 

 

ΔΛΑΥΗΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ  
ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΟΖ  

Γελ γίλεηαη απνδεθηή.  

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  
Καηά ηελ πιεξσκή ησλ  εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο 
απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94, φπσο ηζρχεη, θφξνο εηζνδήκαηνο. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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 Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε 2/2014 Α.Δ.Α. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' 

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ  ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ  ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 
       1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
          1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Π.Γ. 118/2007 ζηελ Διιεληθή γιώζζα, κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δύν αληίηππα (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν), πνπ ζα ηεζνύλ ζηνλ 
ίδην θάθειν Πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ δύλαηαη λα απνζθξαγηζηεί ρσξίο λα αθήζεη ίρλε. 
   
          1.2  Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη  εθαηόλ πελήληα (150) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο , πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε  ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
               - Πξνζθνξά  πνπ  νξίδεη  ρξόλν ηζρύνο  κηθξόηεξν  ηνπ  παξαπάλσ 
αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε.   
           

1.3  ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
               1.3.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 
               1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα . 
               1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
               1.3.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
               1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
           
        1.4. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
               1.4.1 ηνλ θπξίσο θάθειν  ηνπνζεηνχληαη  φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία .    
     1.4.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ Π. Γ/ηνο 118/2007  ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ 
θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε ‘’ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ’’. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε φια ηα 
θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ 
θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν, ελψ ε 
πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε 
εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: 
θχιια 16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-35 θ.ν.θ.). 
     1.4.3. ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο, ηνπνζεηνχληαη ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ‘’ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ’’, ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν). 
     1.4.4. Οη θάθεινη ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο 
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ .  
               1.4.5. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ,  
ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ,  λα  ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ   θπξίσο   θάθειν,   ηφηε   απηά  
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο  θάθειν  κε  ηελ έλδεημε   "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   
ΠΡΟΦΟΡΑ"   θαη   ηηο  ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.   
 
         1.5. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα 
έλλνκα  ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ΄ απηψλ ηελ έλδεημε 
‘’πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα’’.  ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ 
γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά 
δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ .  
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          1.6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.  
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο 
θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ 
δηφξζσζε ή πξνζζήθε.  Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ 
ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ .  
 

1.7.  Ζ  απνζθξάγηζε  ησλ  πξνζθνξψλ  γίλεηαη  δεκφζηα  απφ ηελ αξκφδηα  Μφληκε  
Δπηηξνπή  Παξαιαβήο  θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
(ΜΔΠΑΠ / Α.Δ.Α.).  

         - Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο  ησλ  πξνζθνξψλ  ηελ  εκεξνκελία  θαη  ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε.                          

         - Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο 
εθπξόζεζκεο .   

      1.7.1. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία :  
                           - Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο   
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη  απφ  ηελ Δπηηξνπή φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν.  
                          - Οη  θάθεινη  ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ   δελ   απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη  θαη  ζθξαγίδνληαη  απφ  ηελ  Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν 
νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη  κε ηα άιια 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηερληθέο πξνζθνξέο, κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί 
ην δηαγσληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί 
αξκνδίσο.    
                1.7.2.  Ο παξαπάλσ λένο θάθεινο, πνπ πεξηέρεη ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ 
ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ 
θαθέισλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κφλν ησλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο,                  
ζε εκεξνκελία θαη  ψξα  πνπ  ζα  γλσζηνπνηεζεί  ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, 
κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε – εηδηθή πξφζθιεζε  πνπ  ζα  ηνπο   απνζηαιεί.    
                1.7.3.  Οη  θάθεινη  ησλ  νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ,  γηα  φζεο πξνζθνξέο δελ  
θξίζεθαλ  θαηά  ηελ  αμηνιφγεζε  ησλ ηερληθψλ   θαη  ινηπψλ  ζηνηρείσλ  -  απνδεθηέο,   δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.   
                1.7.4. ΄Οζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 
ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.  
                 - Ο ρξόλνο πξόζβαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζα 
ππνβιεζνύλ, νξίδεηαη ζε ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 
απνζθξάγηζήο ηνπο.  
 
  1.8. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α Β.1α  ηνπ π.δ. 118/2007 θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά, 
φπσο απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Κεθ. Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ παξνχζεο Π/μεο.  
       1.8.1.  Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθώλ,  
ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ από ην δηαγσληζκό.  
       1.8.2. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
π.δ. 118/2007 ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε .  
 
 1.9. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ΄απηφλ, κε βεβαίσζε  παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην  
λ. 2672/1998 (Α΄-290), νθείιεη λα ππνβάιεη, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, φια ηα απαηηνχκελα 
απφ ην Κεθάιαην  Γ΄ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ΄ ηεο παξνχζεο δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.    
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                  1.9.1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ, γίλεηαη 
απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ ζα νξηζζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε .  
                 1.9.2. ΄Οζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο θαηαθχξσζεο (ΚΔΦ. Γ΄ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ΄), 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο  ηξηώλ 
(3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία  απνζθξάγηζήο ηνπο.   
 
       1.10. Ο πξνζθέξσλ ζα δειώλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκόξθσζε ή απόθιηζε ησλ 
πξνζθεξόκελσλ εηδώλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
πξνθήξπμεο.  
           1.10.1. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο, απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο .  
                     1.10.2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε .  
 
 1.11. Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά 
ζα απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε .  
 
           1.12. ηάδηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο: 
                    I. Παξαιαβή ησλ ηερληθννηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηε Μφληκε Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
(Μ.Δ.Π.Α.Π./Α.Δ.Α.) ηελ νξηζζείζα απφ ηελ πξνθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ε νπνία (επηηξνπή) 
πξνβαίλεη ζηε ζπλέρεηα ζηε κνλνγξαθή θαη ζθξάγηζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηελ πξνβιεπφκελε, απφ ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ δηαδηθαζία. 
                    ΗΗ. H Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθνξψλ, σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ, 
θαη κε ζρεηηθή εηζήγεζή ηεο θέξεη ην ζέκα ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή (Μφληκε Δπηηξνπή 
Πξνκεζεηψλ θαη χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο – 
Μ.Δ.Π..Γ..Τ./Α.Δ.Α.) γηα λα γλσκνδνηήζεη σο πξνο απηφ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία λα 
απνθαλζεί πεξί ηεο θαη’αξρήλ απνδνρήο ή απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ σο πξνο ηελ πιεξφηεηα 
ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ.  

         ΗΗΗ. Ζ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηε δηαβίβαζε ηνπ ηερληθνχ 
κέξνπο ησλ θαη’ αξρήλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ, ε νπνία αμηνινγεί απηφ (ηερληθφ κέξνο) θαη ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ.118/2007, φπσο απηά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 
Κεθάιαην Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο παξνχζεο. Καηφπηλ, ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θέξεη, κε ζρεηηθή εηζήγεζή ηεο, ην ζέκα ζηε Μ.Δ.Π..Γ..Τ./Α.Δ.Α. γηα λα 
γλσκνδνηήζεη σο πξνο απηφ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία λα απνθαλζεί γηα ην πνηεο απφ ηηο 
θαη’ αξρήλ απνδεθηέο πξνζθνξέο είλαη θαη ηερληθά απνδεθηέο. 

         ΗV. Απνζθξάγηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ θαη’αξρήλ θαη ηερληθά απνδεθηψλ 
πξνζθνξψλ απφ ηε Μφληκε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ (Μ.Δ.Π.Α.Π.). 
                    V. Ζ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηνπ 
απνζθξαγηζζέληνο νηθνλνκηθνχ κέξνπο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ π.δ.118/2007, 
θαη ζηε ζπλέρεηα, κε έγγξαθε εηδνπνίεζή ηεο ζε απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, 
θαιεί απηφλ, λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε απηήο 
(έγγξαθεο εηδνπνίεζεο), εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, φια ηα απαηηνχκελα απφ ην Κεθάιαην  Γ΄ 
ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ΄ ηεο παξνχζαο δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.   

       VI. Απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο θαηαθχξσζεο 
απφ ηε κφληκε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 19 
παξάγξαθνο 6 ηνπ π.δ.118/2007. 
                 VII. H Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο θαηαθχξσζεο, σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ, 
θαη κε ζρεηηθή εηζήγεζή ηεο θέξεη ην ζέκα ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή (Μφληκε Δπηηξνπή 
Πξνκεζεηψλ θαη χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο) 
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γηα λα γλσκνδνηήζεη σο πξνο ηελ θαηαθχξσζε ή κε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε 
ε Τπεξεζία λ απνθαλζεί ζρεηηθά. 
                   VIII. Πξνζέιεπζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε 
πξνκήζεηα, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο. 
 
 1.13. Δπηζεκαίλεηαη φηη : 
          1.13.1. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ 
αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, 
κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ .  
                     Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ 
αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν .  
          1.13.2.  Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη  απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο.   
          1.13.3.  Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη . 

         1.13.4. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κόλν γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο 
πνζόηεηαο (ζύλνιν ππνεηδώλ). Πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πνζόηεηαο δε γίλεηαη απνδεθηή 
θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε .  

 
 
2. ΔΓΓΤΖΔΗ 

 
           2.1. Οη εγγπήζεηο έρνπλ ηνλ ηχπν ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ απνηειεί απηνηειή 
ζχκβαζε θαη εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ.  
Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.   
 
           2.2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
παξάγξαθν (Β.2.) θαη ηα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ΄. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο δχλαηαη λα 
έρνπλ δηαθνξεηηθή ηνπ ζρεηηθνχ ππνδείγκαηνο δηαηχπσζε, φηαλ δελ παξεθθιίλνπλ θαη’ νπζίαλ 
απφ ηα νξηδφκελα ζην ελ ιφγσ ππφδεηγκα. 
 
           2.3.  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό:  Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο, κε Φ.Π.Α. γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο. 

         2.3.1. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, ζα 
πξέπεη  λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα Α΄ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄) θαη πξέπεη λα ηζρχεη 
ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε 
πξνθήξπμε .    
                    2.3.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ αλαγθαία 
ζηνηρεία, άιισο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε : 
                              α. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιιεη 
νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη  απεπζχλεηαη. 

         β. Σνλ αξηζκφ ηεο πξνθήξπμεο . 
         γ.  Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 
         δ.  Σελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. 
         ε.  Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. 

                  2.3.3. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πέξα ησλ αλαγθαίσλ 
ζηνηρείσλ, κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 
                 2.3.4. Ζ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 118/2007. 
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          2.4. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.  Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε 
θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, 
ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.. 

         2.4.1.  Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή  ηεο 
ζχκβαζεο θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα Β΄ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄) θαη ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 5 ηνπ Π. Γ/ηνο 118/2007 (Κ.Π.Γ.).  
                   2.4.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ  
ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ, κε βάζε ηε ζχκβαζε, ν 
αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο. 
         2.4.3. Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
8 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 118/2007. 

  
           2.5. Δγγύεζε πξνθαηαβνιήο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη 
απ’ απηή,  ρνξεγείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή έληνθε πξνθαηαβνιή ζε πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη ζ’ 
απηή κε ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγχεζεο.  
                2.5.1. Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
25 παξ. 6 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.) θαη ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα Γ΄ (Παξάξηεκα Δ΄).  
                2.5.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ 
ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο 
ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά, πιένλ δχν (2) κελψλ. 
                2.5.3. Ζ εγγπεηηθή πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 
ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 118/2007. 
 
 
           2.6. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.  
                  2.6.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Υξεκαηηθή Δγγχεζε κε ηε κνξθή 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζεο ησλ 
εηδψλ.  
        2.6.2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα θαιχπηεη ην 3% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, 
ρσξίο Φ.Π.Α, γηα ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ. 
        2.6.3. Ζ εγγχεηηθή απηή ζα θαηαηίζεηαη ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πξηλ απφ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο θαη ηειηθή εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζα ηζρύεη ηξείο (3) κήλεο επηπιένλ ηνπ 
ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν 
ππφδεηγκα Γ΄ (Παξάξηεκα Δ΄) θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 12 ηνπ π.δ. 118/2007 
(Κ.Π.Γ.). 
        2.6.4. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ζα επζχλεηαη 
γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε 
ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα 
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εθηφο ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ. Ο πξνκεζεπηήο χζηεξα απφ ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην είδνο ή εμάξηεκα πνπ έρεη 
ππνζηεί θζνξά ή βιάβε θαη ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ή ζπληήξεζή ηνπ.  
 

   2.7. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.).  
                    
                    

3. ΣΗΜΔ  
 
            3.1  Οη  ηηκέο ζα πξέπεη λα  δίδνληαη  κόλν ζε ΔΤΡΩ γηα  παξάδνζε ηνπ πιηθνχ 
ειεχζεξνπ, ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ζα 
αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.  
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            3.2  Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ ζα θαζνξίδνπλ ζρέζε 
ΔΤΡΩ πξνο μέλν λόκηζκα ζα απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 
 
            3.3. Ζ αλαγξαθή ζε ΔΤΡΩ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ 
νξίνπ) εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 
κεγαιχηεξν ηνπ πέληε (5) θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 
               
            3.4. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
      3.5. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή 
ή δε δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιόθιεξε ηελ πξνζθεξόκελε πνζόηεηα (ζύλνιν ππνεηδώλ), ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε .  
   
            3.6. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 
                    Η. Πξνζθεξφκελε Σηκή Μνλάδνο γηα θάζε ππνείδνο, φπσο απηά εκθαίλνληαη ζηα 
παξαξηήκαηα Σ΄ ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο,  
                    ΗΗ. Πξνζθεξφκελε πλνιηθή Σηκή γηα θάζε ππνείδνο θαη  
                    ΗΗΗ. Πξνζθεξφκελε πλνιηθή ηηκή ηνπ είδνπο (ζχλνιν ππνεηδψλ) ζε ΔΤΡΩ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα παξάδνζε 
απηψλ ειεπζέξσλ, ρσξίο Φ.Π.Α. 
                    ΗV. Πνζνζηό Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό, ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ είδνπο (3.6.III) θαη 
ζπλνιηθό πνζό Φ.Π.Α. ζε ΔΤΡΩ . 
                       (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ 
ηελ Τπεξεζία). 
                   V.Πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ είδνπο (ζχλνιν ππνεηδψλ) ζε ΔΤΡΩ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα παξάδνζε 
απηψλ ειεπζέξσλ, θαζώο θαη Φ.Π.Α. 
  

ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, 
ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο.  

 
 

           3.7. Ζ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ είδνπο (ζύλνιν ππνεηδώλ) θαη όρη ζηηο ηηκέο ησλ ππνεηδώλ.   
 
           3.8.  Ζ  Τπεξεζία  δηαηεξεί  ην  δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία 
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε  ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, απηνί  δε ππνρξενχληαη λα 
παξέρνπλ απηά.   
 
           3.9. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε 
ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ηεο, ε αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ λα απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο απηέο, ζα 
δεηεί γξαπηψο ηηο δηεπθξηλήζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο ηηο νπνίεο ηπρφλ θξίλεη ζθφπηκεο.  
Οη  δηεπθξηλήζεηο απηέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηδίσο :  
                  α. Σνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ.  
                  β. Σηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή θαη ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη 
ν πξνζθέξσλ γηα ηελ εθηέιεζε  ηεο πξνκήζεηαο .  
                  γ. Σελ πξσηνηππία ηεο πξνκήζεηαο, πνπ πξνηείλεη ν πξνζθέξσλ .  
                  δ. Σελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ 
εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ .  
                  ε. Σελ ελδερφκελε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα.  
 
            3.10. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθό ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα 
δαπάλε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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 4. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
 
              4.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε 
ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε .  
 
              4.2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 
πεξηπηώζεηο, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνχ, κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ 
γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ, ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ 
πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 
(άξζξα 26 θαη 32 ηνπ π.δ. 118/2007). 
                    4.2.1. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 
αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην 
πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο.  
 
              4.3. Μεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο επηηξέπεηαη κφλν φηαλ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ .  
 
              4.4. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
 
 
 
            5. ΠΛΖΡΩΜΖ 
               
              5.1. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο πιεξσκήο :  
                     α. Δμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
πιηθψλ.  
           β. Η. Υνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο, κέρξη πνζνζηνχ 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ρσξίο Φ.Π.Α., κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο, πνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 
118/2007 (Κ.Π.Γ.) θαη ην Γ΄ ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ΄ παξνχζεο. 
              ΗΗ. Σν ππφινηπν, κε ηνλ ζπλνιηθφ ΦΠΑ , κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.  
           
                        - Ζ ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ πξνθαηαβνιήο ζα γίλεηαη εληφθσο θαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 25 παξ. 6, 32 παξ. 5 θαη 34 παξ. 5 εδάθ. ε ηνπ π.δ. 118/2007 
(Κ.Π.Γ.).  
                ε πεξίπησζε επηινγήο πιεξσκήο κε πξνθαηαβνιή θαηά ηελ εμφθιεζε ζα 
παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζεο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ππνινγηδφκελν απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο απηήο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.  
                       - Ο ηφθνο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, πνπ ηζρχεη 
θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο ή ηεο επηηαγήο θαη ζα παξακέλεη ζηαζεξφ 
κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζεο πξνθαηαβνιήο (απφθ. 
2/51557/0026/10.9.2001 ΦΔΚ 1209/Β/01 Τπ. Οηθνλνκηθψλ).  
 
                       - ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνζθνξά δελ δειώλεηαη ν έλαο από ηνπο 
παξαπάλσ δύν (2) ηξόπνπο πιεξσκήο, θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ινγίδεηαη 
ν πξώηνο (α) ηξόπνο ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν ζπκβαηηθόο ηξόπνο πιεξσκήο.   

 
              5.2. Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
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              5.3. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ηξηάληα (30) εκέξεο, απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε 
αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Τπνπαξάγξαθν Ε΄ «Πξνζαξκνγή 
ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» ηνπ Ν. 4152/2013 (Α΄-107), 
θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν 
(δαλεηζηήο). 
 Σν χςνο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ε αλαζέηνπζα 
αξρή ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην αλαθνξάο, ην νπνίν γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ 
έηνπο είλαη ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα ην δεχηεξν 
εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο.  
 
             5.4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο 
εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.  
                 
             5.5. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ είδνπο ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε έθδνζε Υ.Δ.Π. απφ 
ηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ / Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πνιίηε, κεηά ηελ  νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ ζηε 
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. 
  
             5.6. Ζ παξνχζα δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΚΑΔ 1723 ηνπ εθηεινύκελνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΔΦ 43-110 ΄΄ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ΄΄ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο. 
 

 6. ΔΝΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ   
 
 Πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3886/2010 (Α΄-173), φπσο ηζρχνπλ.  
   
 
 7. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  
 
     7.1. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή 
κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηφ 30%, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
δηαγσληζκφ πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  
 
               7.2. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ 
πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 15% θαη κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη 
πνζνζηνχ 50%, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ 
θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  
 
               7.3. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηε δηαθήξπμε 
πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή .  
 
               7.4. ε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν 
ρξφλνο παξάδνζεο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  
 
                      - Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
 

8. ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 
 
              8.1 Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ  
θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή 
εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 
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              8.2 Οη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο 
ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ πξντφληνο. 
 
 
           9. DUMPING – ΔΞΑΓΩΓΗΚΔ ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ 
 
               9.1 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη 
πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο 
ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο 
εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο ή νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 
εηαηξίαο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο 
βηνκεραλνπνίεζεο (πνπ αθνξνχλ ζηα ελδηάκεζα πξντφληα) γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηβάιιεηαη ξεηά λα δεισζνχλ νη ελ ιφγσ θάζεηο απφ ηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ζηελ πξνζθνξά ησλ πξνζθεξφλησλ. 
 
              9.2 Οη θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ 
απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 
(Π.Ο.Δ.) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ Δ.Δ., 
νθείινπλ εγγξάθσο λα δειώζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 
ηνπο δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο 
απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 
 
               9.3 Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζήο ηεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα πξνεξρφκελα 
απφ ηα θξάηε- κέιε ηεο Δ.Δ., ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο Ζ.Π.Α., ηελ Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ 
Απζηξαιία, ηε Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Ηζξαήι θαη Σνπξθία θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ 
απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη, ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ Πξσηφθνιια ηνπ Π.Ο.Δ. ή πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην  πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. 
 
 
          10. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ  
 
                ηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε 
ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π. Γ/ηνο 118/2007 θαη ζην Κεθάιαην Γ΄ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή.  
                ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή 
κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ’ εμήο.  
               Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.   
             ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο 
δειψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 
πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζην Κεθάιαην Γ΄ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 
κεηνδφηε εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηελ 
πξνθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ 
ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄      

        
           

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  
ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ  

 
 

             1. Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 
αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο.  
 
              2. Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ιακβάλεηαη ππφςε απνθιεηζηηθά ε 
ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο ηνπ είδνπο (ζχλνιν ππνεηδψλ), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλώλ γηα 
παξάδνζε απηώλ ειεπζέξσλ, ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
              3. Ζ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ είδνπο (ζύλνιν ππνεηδώλ) θαη όρη ζηηο ηηκέο ησλ ππνεηδώλ.   
 
              4. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλήθεη ζηελ  Πξνθήξπμε  2/2014 Α.Δ.Α. 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                        
                                                                           

18 
 

Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε  2/2014 Α.Δ.Α. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

 
 

              Α.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ   
 
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί 
πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ π.δ. 118/2007 
θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:  
               
              1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 118/2007 (5% 
επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε Φ.Π.Α.). 
 
              2. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄-75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ θαη λα δειώλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 
πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα 
απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
ήηνη :  
                     α. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29.1.1998, 
ζει. 1). 
                     β. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C195 ηεο 25.6.1997), ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 
1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 
                     γ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 
48).  
                     δ. Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο , ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε 
απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 
28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2331/1995 (Α΄-173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν.3424/2005 (Α΄-305).  
                    ε. Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο. 
                  ζη. Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
 
                        ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, φια ηα αλσηέξσ 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ παξφληνο δειψλεη/νπλ:  
 
                      - Οη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
                      - Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη 
Α.Δ.                     
                      - Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο, ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε, 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  
                      - Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ 
ππεχζπλε δήισζε, αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ΄Δλσζε ή 
Κνηλνπξαμία.  
     - ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 
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              3. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄-75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ θαη λα δειώλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 
πξνζθέξνληεο:   
    
                  α. Γελ ηεινύλ (νη δηαγσληδόκελνη) ζε πηώρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο.  

       - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή 
ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε 
αλάινγε δηαδηθαζία .  

                  β. Γελ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε αλνίγκαηνο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο-
εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ ΠηΚ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 
12 ηνπ Ν. 4013/2011 θαη, επίζεο, φηη δελ έρεη εθδνζεί απόθαζε πεξί ππαγσγήο ζε 
ζπλδηαιιαγή-εμπγίαλζε. 

       - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε 
αλνίγκαηνο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο-εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ ΠηΚ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011, ή γηα άιιε αλάινγε δηαδηθαζία θαζψο θαη 
φηη δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε πεξί ππαγσγήο ζε ζπλδηαιιαγή-εμπγίαλζε ή πεξί άιιεο αλάινγεο 
θαηάζηαζεο. 

                  γ. Γελ ηεινύλ (νη δηαγσληδόκελνη) ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε 
ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011,  θαη επίζεο 
φηη δελ ηεινχλ ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ 
άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011.  

        - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 
ηνπ Ν. 4013/2011, ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 
έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ, φπσο πξνζηέζεθε 
κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011, ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία .  

       δ. Γελ ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

      - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία .  

       ε. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο 
νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη 
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο .  

    ζη. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνύλ (ξεηά 
θαηνλνκαδόκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο πξνθεηκέλνπ 
γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε 
(δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). 

      - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή δε ηζνδχλακεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ .  

    δ. Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή φηαλ δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο.  

               ε. Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο.  
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     ζ. Γελ ηεινύλ ζε απνθιεηζκό απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ .  

     η. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο) .  

   ηα. Γελ απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

   ηβ. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ 
ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή 
απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο – αθνξά κφλν θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνχο εθπξνζψπνπο 
πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (WTO) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο 
Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ Δ.Δ (βι. παξ. 9 Παξαξηήκαηνο Β΄). 

 ηγ.  Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ηεο νπνίαο 
έιαβαλ γλψζε θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο. 

 ηδ. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο ππ’ αξηζ. 2/2014 
πξνθήξπμεο Α.Δ.Α., θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007, πξνο απφδεημε ησλ σο άλσ δειψζεσλ (παξ. Α.2 θαη Α.3.).  

 

 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν (3) ηνπ παξφληνο δειψλεη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ. 
 

              4. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο.  

 

             5. Απόδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 11 παξ. 3 & 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007 .  

 

             6. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ΄Ηδξπζεο θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), αληίγξαθν ή απφζπαζκα 
θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.).  
ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή 
ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη 
επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ .  
 
              7. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ φηη πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηνπηζησηηθήο ηθαλφηεηαο θαη επάξθεηαο θαη ηα φξηα ηνπο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξ. 6 ηνπ Κεθ. Γ΄ ‘’ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ’’ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο (Γ), 
θαζψο θαη φηη ζα πξνζθνκίζνπλ εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007 θαη ηεο παξνχζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη 
πιεξνχληαη ηα σο άλσ.  
               - ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο δειψλεη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ. 
 
          
              8. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί 
κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.  
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              Β. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ (ΓΖΛΩΔΗ) ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 18 ΣΟΤ Π.Γ/ΣΟ 118/2007. 
                
                  Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη: 
                  
                     α. Να δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
πνπ πξνζθέξεη θαη, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα 
ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο 
(πιήξεο Γ/λζε).  
                     β. Να δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φηαλ δελ θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ 
πξντφλ ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξνηνλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο (πιήξεο Γ/λζε).  
                     γ. Δπίζεο, πξέπεη λα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ππεύζπλε δήισζή ηνπ 
πξνο ηνλ Φνξέα (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ) φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ 
ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα 
θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη 
απνδερζεί έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο 
ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.  
                    -εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά (δειώζεηο) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
Π.Γ/ηνο 118/2007 ηνπνζεηνύληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 
 
 
              Γ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ.  
 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.), ν 
πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ΄ απηφλ, κε βεβαίσζε 
παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λ.2672/1998 (Α΄-290), νθείιεη λα ππνβάιεη, 
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά:  
 
        1. Οη ΄Διιελεο πνιίηεο: 
 α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα:  
 (1) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, ήηνη: 
            - πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 
ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 
           - Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C195 ηεο 25.6.1997), ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 
δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 
          -  Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48).  
         - Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο , ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 
Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 
28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2331/1995 (Α΄-173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν.3424/2005 (Α΄-305).  
 (2) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 
 (3)  Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
            εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε 
απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο .  
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 β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

           γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε αλνίγκαηνο 
δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ ΠηΚ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ 
απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011 θαη, επίζεο, φηη δελ έρεη εθδνζεί απόθαζε πεξί 
ππαγσγήο ζε εμπγίαλζε. 

 δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη  επίζεο, φηη 
δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε .  

 ε. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη φινη νη νξγαληζκνί 
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ (εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή 
απφ φζα δειψζεθαλ ζηε ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαηέζεθε σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο). 

       ζη. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ζπκκεηέρσλ δειψλεη 
ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη 
ελήκεξνη σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ.  

           δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 ε.  Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη 
ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α.  

 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 
πεξηπηψζεσλ β, γ, δ, ζη θαη δ  εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

 

        2. Οη αιινδαπνί :  

 α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 1 παξφληνο θεθαιαίνπ (Γ). 

 β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή 
δηαδηθαζία θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο.   

           γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε αλνίγκαηνο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ ΠηΚ, φπσο 
ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011, δελ έρεη εθδνζεί 
απόθαζε πεξί ππαγσγήο ζε εμπγίαλζε ή γηα άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαηά ην 
δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο.   

 δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δελ ηεινχλ ζε 
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δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαηά ην δίθαην ηεο 
ρψξαο ηνπο.  

 ε. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη φινη νη νξγαληζκνί 
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ (εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή 
απφ φζα δειψζεθαλ ζηε ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαηέζεθε σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο). 

         ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο  αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

           δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο .  

 

       3.  Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά :  
 α. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα.  
 - Σν απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ, 
αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ., ηνλ Πξφεδξν θαη 
ηνλ Γηεπζχλσλ χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.  
 β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε 
ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011, ή άιιεο 
αλάινγεο θαηαζηάζεηο, θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 
4013/2011, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.  
 γ. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα (ι.ρ. 
ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 
              

      4.  Οη ζπλεηαηξηζκνί :  
 α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή άιιν ηζνδχλακν 
έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν πξόεδξνο ηνπ Γ.. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 παξφληνο θεθαιαίνπ (Γ).  
 β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β-δ ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαη ησλ πεξηπηψζεσλ β-ζη ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ πξφθεηηαη 
γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαη ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3 παξφληνο 
θεθαιαίνπ (Γ). 
 γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα .  
 

       5.  Οη ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά :  
           Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ ΄Δλσζε /Κνηλνπξαμία .  
 
       6. Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ειάρηζην επίπεδν νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ θαη ηα φξηα 
ηνπο :  
                  α. Βεβαίσζε ηξαπέδεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
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                  β. Σα Φ.Δ.Κ. κε ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, απφ ηνπο νπνίνπο ζα 
πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαηά κέζν φξν γηα ην 
αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν κε ην 1/3 ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο.   
                 - ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηζνινγηζκψλ ζα ππνβάιινληαη αληίγξαθα ησλ 
αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. 
       - Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί γηα ρξφλν κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο ζα ππνβάιεη 
ηζνινγηζκνχο ή θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγεί. 
             
 
           Δ. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ  
 
              1. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή ζύκπξαμεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, θάζε κέινο ηεο 
θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία, πιελ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη είηε 
ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο, είηε ζην φλνκα ελφο ηνχησλ, πιελ 
φκσο ηφηε ζα πεξηιακβάλεη φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 
θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο.  
 
              2. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο 
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 
πξνκεζεπηψλ. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν.  
ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί 
κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 

  3. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ παξόληνο 
παξαξηήκαηνο Γ΄ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ από ην δηαγσληζκό. 
 
             4. Δάλ ζε θάπνηα Υώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή ηεο όηη δελ 
εθδίδνληαη ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή πνπ απηά δελ 
θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ησλ θεθ. Α΄ θαη Γ΄ παξόληνο 
παξαξηήκαηνο (Γ) δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ ή, όπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε 
ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ 
επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηελ θαηά ηα άλσ 
ππεύζπλε δήισζε ζα δειώλεηαη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα 
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν νη αλσηέξσ 
λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
 
             5.  Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο  ζα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κ.Δ.Π. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄-74). 
 
             6. Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή. Ωο 
πξνο ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ 
απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ Α΄-45), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄-74) ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ 
ηνπο. Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 
αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο 
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θαη θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ Α΄-45), φπσο ηζρχεη. 
Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 
αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
δηθεγφξν. 
  
             7. Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο είλαη μελφγισζζα ζα 
πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
Πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, απηά πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηελ 
επηζεκείσζε Apostille, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ζχκβαζεο ηεο Υάγεο γηα ηελ θαηάξγεζε 
ηεο ππνρξέσζεο επηθχξσζεο ησλ αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ (5.10.1961) θαη θπξψζεθε 
κε ην Ν. 1497/1984 (ΦΔΚ Α΄- 188). 
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 Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε  2/2014 Α.Δ.Α. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ' 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ 

 
Α. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

     Ολνκαζία Σξάπεδαο ................................... 
     Καηάζηεκα  .......................................... 
     (Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ FAX)      Ζκεξνκελία έθδνζεο...............                                      

                                        ΔΤΡΩ ..................................... 
ΠΡΟ: 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ  
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
Π. Καλειινπνχινπ 4 
101 77  Α Θ Ζ Ν Α       
       

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔ ΑΡΗΘ................... 
ΔΤΡΩ .................. 

     
      'Eρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο  γλσξίζνπκε  φηη  εγγπψκεζα  δηα  ηεο  παξνχζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο  αλέθθιεηα  θαη  αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη  ηεο ελζηάζεσο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ   ησλ ΔΤΡΩ......................................, ππέξ ηεο 
Δηαηξείαο........................................, Γ/λζε ................................................. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο 
ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο.................... γηα ηελ 
πξνκήζεηα...........................................................,  ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 2/2014 πξνθήξπμήο 
ζαο.   
       Ζ  παξνχζα  εγγχεζε  θαιχπηεη  κφλν  ηηο  απφ  ηε ζπκκεηνρή ζηνλ  αλσηέξσ  δηαγσληζκφ  
απνξξένπζεο  ππνρξεψζεηο  ηεο  ελ  ιφγσ  Δηαηξείαο, θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο.   
       Σν  παξαπάλσ  πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο, 
νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε  ή  έλζηαζε  θαη  ρσξίο  λα εξεπλεζεί  ην  
βάζηκν  ή  κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο απφ  απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.   
       
 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ . 
 
 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ....................................  
 
 Απνδερφκαζηε  λα παξαηείλνπκε  ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ  αίηεκά  ζαο  ζα  καο  ππνβιεζεί πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.   
 
       Βεβαηψλεηαη  ππεχζπλα, φηη  ην  πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο  θαη  ην  πνζφ  ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 
ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 
Σξάπεδά καο . 
     
ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: 
Ο  ρξφλνο  ηζρχνο  ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πξέπεη  λα  είλαη  κεγαιχηεξνο έλα (1) 
κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,  φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε.    
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Β. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα …………………………………….. 
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ fax) 
              ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ …………… 
                        ΔΤΡΩ………….……………………………. 
 
Πξνο : ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ  
            ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
            ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
            ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ 
            Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
            Π. Καλειινπνχινπ 4 
            101 77 – ΑΘΖΝΑ 
 
              ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΜΔ ΑΡΗΘ……………… 
                                  ΔΤΡΩ……………………………………………………. 
 
-΄Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηεο ελζηάζεσο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, κέρξη 
ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ ………………………. ……………………………… (θαη νινγξάθσο) 
………………………………… ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο 
εηαηξείαο ………………………………………………. Γ/λζε …………………………………. 
…………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ ………… 
ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο, γηα ηελ πξνκήζεηα ………………………………………….. 
(αξ. πξνθήξπμεο 2/2014) θαη  ην νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α., αμίαο 
#.................................# ΔΤΡΩ απηήο.  
 
            - Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή 
ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο .  
 
            - ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνο ηέινο ραξηνζήκνπ .  
 
            - Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ……………….. 
 

- Απνδερφκαζηε  λα παξαηείλνπκε  ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ  αίηεκά  ζαο  ζα  καο  ππνβιεζεί πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.   
 
            - Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  
 
 
ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ  ζπκβαηηθφ ρξφλν 
θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ, κε βάζε ηε ζχκβαζε, ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη 
λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ηελ 
πξνθήξπμε. 
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Γ. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 
 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ……………………………………. 
Καηάζηεκα ………………………………………………. 
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ FAX) 
                                 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ……………… 
              ΔΤΡΩ …………………………………… 
ΠΡΟ : ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ  
              ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
              ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
              ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ 
              Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
              Π. Καλειινπνχινπ 4 
              101 77 – ΑΘΖΝΑ 
 
         ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ   ΜΔ ΑΡΗΘ……………. 
         ΔΤΡΩ…………………………………. 
 
           - ΄Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηεο έλζηαζεο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, κέρξη 
ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  .……………………………………. ππέξ ηεο επηρείξεζεο  
…………………………………..Γηεχζπλζε……………………………………… γηα ηε ιήςε απφ 
απηή πνζνχ πξνθαηαβνιήο επξψ ……………………………………. ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
…………………………………ζχκβαζε ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ αθνξά ηελ 
πξνκήζεηα…………………………………………………………..………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………
………... θαη ην νπνίν πνζφ αληηζηνηρεί ζην …………….% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α., αμίαο 
…………… …………………………………..απηήο.  
 
            - Σν παξαπάλσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο ζαο πνπ έρεη 
ζπλάςεη ηε ζχκβαζε θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
            - ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή κε παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ ε θαηαβνιή ηφθσλ θαιχπηεηαη 
απφ ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 32 θαη 34 ηνπ π.δ. 
118/2007 ‘’Κ.Π.Γ.’’ (Α΄-150).  
 
            - ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ . 
 
           - Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ…………………………………. 
 
 - Απνδερφκαζηε  λα παξαηείλνπκε  ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ  αίηεκά  ζαο  ζα  καο  ππνβιεζεί πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
 
           - Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
 
ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ  ζπκβαηηθφ ρξφλν 
θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ, κε βάζε ηε ζχκβαζε, ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη 
λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ηε 
πξνθήξπμε. 
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Γ. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 

     Ολνκαζία Σξάπεδαο ................................... 
     Καηάζηεκα  .......................................... 
     (Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ FAX)      Ζκεξνκελία έθδνζεο...............                                      

                                        ΔΤΡΩ ..................................... 
ΠΡΟ: 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ  
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
Π. Καλειινπνχινπ 4 
101 77  Α Θ Ζ Ν Α       
      

 
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΡ. ................... ΔΤΡΩ .................. 

     
- 'Eρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο  γλσξίζνπκε  φηη  εγγπψκεζα  δηα  ηεο  παξνχζαο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο  αλέθθιεηα  θαη  αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη  ηεο ελζηάζεσο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ   ησλ ΔΤΡΩ...................................... (θαη νινγξάθσο)………………, 
ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο ……………………………. 
……………………. Γ/λζε ……………………………………………………., γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 
ησλ παξαδνζέλησλ ππ’ απηήο εηδψλ ηεο κε αξηζκφ ζχκβαζεο ………………., πνπ ππέγξαςε καδί 
ζαο ε ελ ιφγσ εηαηξεία γηα ηελ πξνκήζεηα ……………………… (αξ. πξνθήξπμεο 2/2014) πξνο 
θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ………………………………………. θαη ην νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην 3% ηεο 
ζπκβαηηθήο πξν  Φ.Π.Α. , αμίαο εθ …………….ΔΤΡΩ απηήο.  
   
        - Σν  παξαπάλσ  πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο 
θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε  ή  έλζηαζε  θαη  ρσξίο  λα εξεπλεζεί  ην  βάζηκν  ή  κε ηεο 
απαίηεζεο, κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο απφ  απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.   
 
        - ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ . 
 
 
         - Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………… 
        
  - Απνδερφκαζηε  λα παξαηείλνπκε  ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν 
ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ  αίηεκά  ζαο  ζα  καο  ππνβιεζεί πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.   
 
        - Βεβαηνχηαη  ππεχζπλα, φηη  ην  πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο  θαη  ην  πνζφ  ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά 
καο . 

 
 
 
 
 
 



 Ανήκει στην Πποκήπυξη  2/2014  Α.Ε.Α. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ1  

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  CPV: 30232000-4 

Εκηςπωηών, Ειδικών πληκηπολογίων με αναγνώζηη έξςπνων καπηών 

(smart card reader) και Εξαπηημάηων Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών 
και εκηςπωηών 

 
ΠΙΝΑΚΑ A’ 

 

1.1. Πληκηπολόγιο ςπολογιζηών (πληκηπολό-

γιο smart cards): 

 

1.1.1. Πνζόηεηα 100  

► ηύπνπ QWERTY κε αξηζκό πιήθηξσλ  101, κε ρα-

ξαγκέλνπο όπσο Διιεληθνύο ραξαθηήξεο 
ΝΑΙ 

 

► ενζωμαηωμένο smart card reader/ writer ΝΑΙ  

► ε ζύλδεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ κε ηνλ ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή ζα γίλεηαη απαξαίηεηα κέζσ USB ζύξαο. 
ΝΑΙ 

 

► μονάδα ανάγνωζηρ/ εγγπαθήρ smart card 

(smart card reader/ writer) ε νπνία ζα έρεη ηα θάησζη 

ραξαθηεξηζηηθά: 

ΝΑΙ 

 

► δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

πνπ λα παξέρεη γξαθηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε ηαπ-

ηόρξνλε παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ νδεγώλ (drivers). 

Να πξνζθεξζνύλ νδεγνί (drivers) ηνπιάρηζηνλ γηα 

Windows XP θαη γηα ην πξνζθεξόκελν ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα. 

ΝΑΙ 

 

► ζπκβαηόηεηα κε RSA Keon Certification Authority 

θαη Net ID 
ΝΑΙ 

 

► Λνγηζκηθό Smart Cards RSA θαη Net ID γηα ζύλδεζε 

ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα όπσο Διιεληθήο Αζηπλν-

κίαο – Police On Line. 

ΝΑΙ 

 

► λα αλαθεξζνύλ όια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνληαη. 
ΝΑΙ 

 

► ππνζηήξημε Smart Card 16KB. ΝΑΙ  

► ππνζηήξημε Smart Card 32KB. ΝΑΙ  

► ππνζηήξημε Smart Card 64KB. ΝΑΙ  

► ππνζηήξημε θαξηώλ ζπκβαηώλ θαηά ISO 7816 

½/3/4. 
ΝΑΙ 

 

► δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ firmware. ΝΑΙ  

► έλδεημε ιεηηνπξγίαο κέζσ LED. ΝΑΙ  

► δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο/ αλάθηεζεο θαη άιισλ 

πιεξνθνξηώλ ζην Smart Card. 
ΝΑΙ 

 

► Δγγύεζε εμνπιηζκνύ πίλαθα 1.1. 2 έηε  

1.2. ΕΚΣΤΠΩΣΕ Α4 μεγάληρ παπαγωγήρ  

1.2.1. Πνζόηεηα 5  

1.2.2. Τερλνινγίαο Laser ΝΑΙ  

1.2.3. Αζπξόκαπξνο ΝΑΙ  

1.2.4.  Σύλδεζε USB2.0 & Ethernet  ΝΑΙ  

1.2.5. Μλήκε εθηύπσζεο 256ΜΒ  

1.2.6. Υςειή ηαρύηεηα εθηύπσζεο 40 εθη./ιεπηό  

1.2.7. Φξόλνο πξνζέξκαλζεο ≤20 sec  

1.2.8. Ταρύηεηα εθηύπσζεο 1νπ αληηγξάθνπ ≤8 δεπη.  

1.2.9. Δθηύπσζε δηπιήο όςεο (Duplexer option) απ-

ηόκαηα. 
ΝΑΙ 

 



1.4. Εξαπηήμαηα Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών – 

Εξςπηπεηηηών. 

 

1.4.1. Μλήκεο RAM 2GB (DDR3) Η/Υ:   

1.4.2. Πνζόηεηα  300  

1.4.2.1.  Τύπνπ DDR3 dual channel 2 GB  

1.4.2.2. Ταρύηεηα δηαύινπ 1333 MHz  

1.4.3. Μηηπικέρ κάπηερ Η/Τ:  ΝΑΙ  

1.4.4. Πνζόηεηα 300  

1.2.10. Φσξεηηθόηεηα θαζέηαο ηξνθνδνζίαο  250 θύιια  

1.2.11. Φσξεηηθόηεηα bypass 100 θύιια  

1.2.12. Φσξεηηθόηεηα stacker  150 θύιια  

1.2.13. Γπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ραξηηώλ 

δηαθόξσλ ηύπσλ όπσο, απιό, ιεπηό, παρύ, αλαθπ-

θιώκελν, labels θαη θάθεινη 
ΝΑΙ 

 

1.2.14.    

1.2.15. Σύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο όηαλ 

δε ιεηηνπξγεί 
ΝΑΙ 

 

1.2.16. Γιώζζεο εθηύπσζεο PCL5e, PCL6 θαη 

PostScript3 
ΝΑΙ 

 

1.2.17. Υπνζηεξηδόκελα ι/ζ Windows, Mac, 

Linux 
ΝΑΙ 

 

1.2.18. Μέζε κεληαία παξαγσγή average 

mantle 
4000 

 

1.2.19. Μέγηζηε κεληαία παξαγσγή Maximum 

mantle 
30000 

 

1.2.20. Μεληαίνο θύθινο εξγαζηώλ 100000  

1.2.21. Μέζνο όξνο δσήο Estimated unit life 900.000 ή 5 έηε  

1.2.22. Γηάξθεηα Maintenance Kit 200.000 ζει.  

1.2.23. Κόζηνο Maintenance Kit, ρσξίο κεηαβν-

ιή γηα 3 έηε 

≤ ¼ ηηκήο αγν-

ξάο εθηππσηή 

 

1.2.24. Γηάξθεηα Fuser 200.000 ζει.  

1.2.25. Αλάιπζε εθηύπσζεο 1.200x1200 dpi  

1.2.26. Γηάξθεηα γξαθίηε (TONER) 20.000 εθη.  

1.2.27. Δγγπήζεηο εθηππσηή 2 έηε  

1.3. ΕΚΣΤΠΩΣΕ Α4 μικπήρ παπαγωγήρ  

1.3.1. Πνζόηεηα 50  

1.3.2. Τερλνινγίαο Laser ΝΑΙ  

1.3.3. Αζπξόκαπξνο ΝΑΙ  

1.3.4.  Σύλδεζε USB 2.0 & Ethernet ΝΑΙ  

1.3.5. Μλήκε εθηύπσζεο 64ΜΒ  

1.3.6. Ταρύηεηα εθηύπσζεο  24 εθη./ιεπηό  

1.3.7. Φξόλνο πξνζέξκαλζεο  ≤20 δεπη.  

1.3.8. Φξόλνο εθηύπσζεο 1νπ αληηγξάθνπ ≤8 δεπη.  

1.3.9. Υπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο εθηύπσζεο PCL5e, 

PCL6 θαη PostScript3 
ΝΑΙ 

 

1.3.10. Αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 600x600 dpi ΝΑΙ  

1.3.11. Δθηύπσζε δηπιήο όςεο (Duplexer op-

tion) απηόκαηα 
Πξναηξεηηθή 

 

1.3.12. Υπνζηεξηδόκελα ι/ζ Windows, Macin-

tosh & Linux 
ΝΑΙ 

 

1.3.13. Καζέηα ηξνθνδνζίαο ρσξεηηθόηεηαο  250 θύιια  

1.3.14. Μέζε κεληαία παξαγσγή average man-

tle 
700 

 

1.3.15. Μέγηζηε κεληαία παξαγσγή Maximum 

mantle 
6000 

 

1.3.16. Μεληαίνο θύθινο εξγαζηώλ 25000  

1.3.17. Δγγπήζεηο εθηππσηή 2 έηε  



1.4.4.1. Να ζπλνδεύεηαη από CD νδεγώλ 

εγθαηάζηαζεο 
ΝΑΙ  

1.4.4.2. Socket 1155 NAI  

1.4.4.3.  Mε ελζσκαησκέλε θάξηα ήρνπ 

(onboard chipset) NAI  

1.4.4.4.  Με ειεγθηέο SATA II γηα ηέζζε-

ξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπζθεπέο 
NAI  

1.4.4.5.  Wake On LAN NAI  

1.4.4.6.  Με ελζσκαησκέλε θάξηα δηθηύ-

νπ PnP, 10/100 Mbps LAN autosense 
ΝΑΙ  

1.4.4.7. Mε ελζσκαησκέλε θάξηα γξαθη-

θώλ 
ΝΑΙ  

1.4.4.8. Υπνζηεξηδόκελνη ηύπνη κλήκεο 

DDR3 
NAI  

1.4.4.9. Με δίαπιν PCI Express θαη αλα-

βαζκίζηκν PnP BIOS 
ΝΑΙ  

1.4.4.10. Ταρύηεηα δηαύινπ 1333 MHz  

1.4.5. Κενηπικοί επεξεπγαζηέρ Η/Τ:   

1.4.6. Πνζόηεηα  300  

1.4.6.1. Αξρηηεθηνληθήο x86. Να αλαθεξ-

ζεί ην κνληέιν θαη ν θαηαζθεπαζηήο. 

ΝΑΙ  

1.4.6.2. Socket 1155 NAI  

1.4.6.3.  Αξηζκόο ππξήλσλ 2  

1.4.6.4. Cooling Device NAI  

1.4.6.5. Ταρύηεηα Δπεμεξγαζηή 2.50 GHz  

1.4.7. Σποθοδοηικά Η/Τ:   

1.4.8. Πνζόηεηα 300  

1.4.8.1.  Με πξνδηαγξαθέο TUV ή ηζνδύ-

λακεο, δηεζλή πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο θαη απόδνζεο 

(CE, Energy Star, 80+ θιπ), θαηάιιειν γηα ζπλερή 

ιεηηνπξγία. 

ΝΑΙ  

1.4.8.2. Ιζρύο 450 W  

1.4.8.3. Main Connector 20 + 4 Pin (1)  

1.4.9. κληποί Δίζκοι Η/Τ:   

1.4.10. Πνζόηεηα 300  

1.4.10.1.  Γηαζύλδεζε SATA II  

1.4.10.2. Φσξεηηθόηεηα 500 GB  

1.4.10.3. Μέγεζνο 3.5 Inches  

1.4.11. Κοςηιά Η/Τ (Case)   

1.4.12.  Πνζόηεηα 30  

1.4.12.1.  Τύπνο ζήθεο midi tower NAI  

1.4.12.2. Τύπνο κεηξηθήο m-atx MAI  

1.4.12.3. USB εκπξόζζηεο ζύξεο  2  

1.4.13. ςζκεςέρ DVD Η/Τ: ΝΑΙ  

1.4.14. Πνζόηεηα 100  

ηύπνο Dual Layer ΝΑΙ  

► Δγγύεζε εμνπιηζκνύ πίλαθα 1.4. 2 έηε  

1.5.1. Wincor Nixdorf 4915+ Printhead   

1.5.2. Πνζόηεηα 10  

1.5.3. Wincor Nixdorf 4915xe Printhead   

1.5.4. Πνζόηεηα 10  

1.5.5. Wincor Nixdorf 4915+ Motherboard   

1.5.6. Πνζόηεηα 10  

1.5.7. Wincor Nixdorf 4915xe Motherboard   

1.5.8. Πνζόηεηα 10  

1.5.9. Wincor Nixdorf 4915series Power Supply   

1.5.10. Πνζόηεηα 5  

1.5.11. Wincor Nixdorf 4915series Carrier   

1.5. Δμαξηήκαηα εθηππσηώλ  



1.5.12. Πνζόηεηα 15  

1.5.13. HP MFP4345 Maintenance Kit   

1.5.14. Πνζόηεηα 150  

1.5.15. HP MFP4345 ADF Kit   

1.5.16. Πνζόηεηα 20  

1.5.17. HP P2015dn Maintenance Kit   

1.5.18. Πνζόηεηα 10  

1.5.19. Lexmark E260 Pick Up Rollers   

1.5.20. Πνζόηεηα 100  

1.5.21. Lexmark T652 Pick Up Rollers   

1.5.22. Πνζόηεηα 20  

1.5.23. Lexmark E250 Photoconductor   

1.5.24. Πνζόηεηα 20  

1.5.25. Lexmark E332 Photoconductor   

1.5.26. Πνζόηεηα 10  

1.5.27. Lexmark E260 Photoconductor   

1.5.28. Πνζόηεηα 50  

1.5.29. Lexmark E260 Fuser   

1.5.30. Πνζόηεηα 10  

► Δγγύεζε εμνπιηζκνύ πίλαθα 1.5. 2 έηε  

 

 

 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ KAI ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙ-

ΠΑΙ-

ΣΗΗ 

ΑΠΑ-

ΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚ-

ΜΗΡΙΩΗ 

  Παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηεο Γ/λζεο 

Πιεξνθνξηθήο /Α.Δ.Α (Π. Καλειιν-

πνύινπ 4-ΑΘΗΝΑ) εληόο δύν (2) κε-

λώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο Σύκβαζεο. 

Οξηζηηθή παξαιαβή εληόο ελόο (1) κε-

λόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

ΝΑΙ 

  

 

 

 



 Ανήκει στην Προκήρυξη  2/2014  Α.Ε.Α. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΤ2 

Σεχνικές Προδιαγραφές: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  CPV: 30232000-4 

ΤΡΣΑΡΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΣΟΙΥΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΚΩΝ (EXPANSION 
ENCLOSURE) ΜΔ 24 ΘΔΔΙ ΟΙ ΟΠΟΙΔ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΜΔ ΣΡΔΙ SSD 
ΓΙΚΟΤ ΚΑΙ 21 SAS ΓΙΚΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΤΣΟΙΥΙΑ IBM V7000 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α’ 
 
 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

Δξωηεπικό ζςπηάπι ζκληπών δίζκων 

1.  Να επεθηείλεη ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή IBM 

V7000 
NAI 

  

2.  Αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ ζπξηαξηώλ επέθηαζεο ≥ 1   

3.  Να ρσξάεη ζε rack 19 ηληζώλ NAI   

4.  Πιήζνο ππνζηεξηδόκελσλ ζθιεξώλ δίζθσλ 2.5 

ηληζώλ αλά ζπξηάξη (expansion) 
≥ 24 

  

5.  Να αλαθεξζεί ην κέγεζνο θάζε ζπξηαξηνύ ζε U NAI   

6.  Ταρύηεηα δηαζύλδεζεο δίζθσλ ≥ 6 Gbps   

7.  Δηπινί αλεκηζηήξεο ζε δηάηαμε ελεξγνύ/ελεξγνύ 

κε δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ρσξίο ρξόλν 

εθηόο ιεηηνπξγίαο (Redundant hot swap fans) 

NAI 

  

8.  Δηπιά ηξνθνδνηηθά κε δπλαηόηεηα 

αληηθαηάζηαζεο ρσξίο ρξόλν εθηόο ιεηηνπξγίαο 
ΝΑΙ 

  

9.  Δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο δίζθσλ ρσξίο ρξόλν 

εθηόο ιεηηνπξγίαο (hot swap hard drives) 
NAI 

  

10.  Να αλαθεξζνύλ νη αλάγθεο ζε ξεπκαηνδνζία 

(Watts @ 230V) ηεο πξνζθεξόκελεο ιύζεο ζε 

πιήξεο θνξηίν 

NAI 

  

11.  Να αλαθεξζνύλ νη αλάγθεο ζε ςύμε (Total 

BTU/hour @ 230V) ηεο πξνζθεξόκελεο ιύζεο 

ζε πιήξεο θνξηίν 

NAI 

  

12.  Να κελ πεξηέρεη θαλέλα ζεκείν κνλαδηθνύ 

ζθάικαηνο (No Single-Point-of-Failure) 
NAI 

  

13.  3 ρξόληα εγγύεζε πιηζκηθνύ (H/W) NAI   

Γιαζύνδεζη με Τθιζηάμενη ςζηοισία IBM V7000 

14.  Αξηζκόο ζπξώλ SAS 4   



Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

15.  Ταρύηεηα επηθνηλσλίαο ζπξώλ SAS 6 Gbps   

16.  Καιώδην SAS γηα ηε δηαζύλδεζε κε ηελ 

ππάξρνπζα ζπζηνηρία IBM V7000. 
≥ 2 

  

Υαπακηηπιζηικά δίζκων SAS 

17.  Αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ δίζθσλ  21   

18.  Ταρύηεηα πεξηζηξνθήο ≥ 10 Krpm   

19.  Πξνζθεξόκελε νλνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα θάζε 

SAS ζθιεξνύ δίζθνπ. 
≥ 850 GB 

  

20.  Φπζηθό κέγεζνο ζθιεξνύ δίζθνπ 2,5 Ίληζεο   

Υαπακηηπιζηικά δίζκων SSD 

21.  Αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ δίζθσλ  3   

22.  Τερλνινγία δίζθσλ  SSD   

23.  Πξνζθεξόκελε νλνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα θάζε 

SAS ζθιεξνύ δίζθνπ. 
≥ 350 GB 

  

24.  Φπζηθό κέγεζνο ζθιεξνύ δίζθνπ 2,5 Ίληζεο   

Λοιπά Υαπακηηπιζηικά 

25.  Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηνλ 

αλαγθαίν ζπκπιεξσκαηηθό εμνπιηζκό θαη 

εμαξηήκαηα γηα ηε ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία (π.ρ. θαιώδηα, 

connectors θ.ι.π.) 

ΝΑΙ 

  

26.  Ο πξνκεζεπηήο ζε θάζε πεξίπησζε εγγπάηαη ηελ 

νκαιή εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε όια ηα 

πξνζθεξόκελα πεξηθεξεηαθά ζπλδεδεκέλα ζε 

απηόλ θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

ΝΑΙ 

  

27.  Πηζηνπνίεζε CE ή άιιε ηζνδύλακε 

(ζπλνδεπόκελε από έγγξαθε ηεθκεξίσζε 

ηζνδπλακίαο). 

ΝΑΙ 

  

28.  Να αλαθεξζνύλ πηζηνπνηήζεηο ISO θαη ινηπά 

θαηαζθεπαζηηθά standards  
ΝΑΙ 

  



ΠΙΝΑΚΑ Β’ 
ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΩΡΔΑΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ KAI ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ 

 
 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

  Παξάδνζε - Τνπνζέηεζε - Εγθαηάζηαζε ζε 

ππάξρνλ RACK ζηε Δ/λζε Πιεξνθνξηθήο /Α.Ε.Α 

(Π. Καλειινπνύινπ 4-ΑΘΗΝΑ) εληόο δύν (2) 

κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο Σύκβαζεο. 

Οξηζηηθή παξαιαβή εληόο ελόο (1) κελόο από 

ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

ΝΑΙ 

  

  Υινπνίεζε δηαζύλδεζεο κε ηελ ππάξρνπζα 

ζπζηνηρία IBM V7000. 
ΝΑΙ 

  

 



ΠΙΝΑΚΑ Γ’ 

ΓΩΡΔΑΝ ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 
 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αξηζκόο εηώλ δσξεάλ εγγύεζεο όινπ ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ hardware από ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ 

≥ 3 

  

2.  Υπνρξεσηηθόο δσξεάλ πξνιεπηηθόο έιεγρνο 

ηνπ hardware ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο  
ΝΑΙ 

  

3.  Υπεξεζίεο ππνζηήξημεο 24/7/365 κε κέγηζην 

ρξόλν απόθξηζεο 4 σξώλ από ηελ αλαγγειία 

ηεο βιάβεο γηα όιν ην hardware. 

ΝΑΙ 

  

4.  Σε πεξίπησζε βιάβεο ελόο δίζθνπ, ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη  λα αληηθαηαζηήζεη 

απηόλ κε λέν, ίδησλ ή θαιύηεξσλ δπλαηνηήησλ 

ρσξίο λα παξαιάβεη ηνλ πξνβιεκαηηθό δίζθν, ν 

νπνίνο ζα παξακείλεη ζηνλ αγνξαζηή γηα 

θαηαζηξνθή. 

ΝΑΙ 

  

5.  Υπνρξέσζε πξνκεζεπηή λα ηεξεί 24/7/365 

ζύζηεκα αλαγγειηώλ βιαβώλ (helpdesk) 
ΝΑΙ 

  

 



ΠΙΝΑΚΑ Γ’ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ-ΡΗΣΡΔ 
 
 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Ο ρξόλνο κε δηαζεζηκόηεηαο θάζε 

ππνζπζηήκαηνο κεηξάηαη από ην ρξόλν  

δήισζεο ηεο βιάβεο ζηνλ Αλάδνρν σο ηελ 

πιήξε απνθαηάζηαζε εθάζηνπ ππνζπζηήκαηνο, 

Σηνπο ρξόλνπο κε δηαζεζηκόηεηαο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξνγξακκαηηζκέλνη 

ρξόλνη κε δηαζεζηκόηεηαο (π.ρ. αλαβαζκίζεηο). 

ΝΑΙ 

  

2.  Δηαζεζηκόηεηα ππνζπζηήκαηνο :    

     * Hardware ≥ 99,999%   

3.  Με δηαζέζηκν ραξαθηεξίδεηαη θάζε ππνζύζηεκα 

πνπ δπζιεηηνπξγεί ή ηίζεηαη εμ’ νινθιήξνπ εθηόο 

ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη θάζε ππνζύζηεκα πνπ 

εμαξηώκελν από ην πξώην επίζεο δπζιεηηνπξγεί 

ή ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. 

ΝΑΙ 

  

4.  Γηα ηελ επηβνιή ξήηξαο κε δηαζεζηκόηεηαο 

ππνινγίδνληαη νη ώξεο κε δηαζεζηκόηεηαο θάζε 

ππνζπζηήκαηνο πνπ ππεξβαίλνπλ ην απνδεθηό 

πνζνζηό κε δηαζεζηκόηεηαο.  

Εάλ ην πνζνζηό δηαζεζηκόηεηαο θάζε 

ππνζπζηήκαηνο κεησζεί ζε εηήζηα βάζε θάησ 

ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνύ αλεθηήο 

δηαζεζηκόηεηαο, ηόηε ην θόζηνο ηεο ξήηξαο 

πξνθύπηεη από ηε κεγαιύηεξε ηηκή από ηηο 

αθόινπζεο: 

 

Α) Κόζηνο ξήηξαο ππνζπζηήκαηνο = 

(ππεξβαίλνπζεο ώξεο κε δηαζεζηκόηεηαο * 

θόζηνο ζπληήξεζεο ππνζπζηήκαηνο) / 100 

 

Β) Κόζηνο ξήηξαο ππνζπζηήκαηνο = 

(ππεξβαίλνπζεο ώξεο κε δηαζεζηκόηεηαο * 

θόζηνο πξνκήζεηαο ππνζπζηήκαηνο) / 1000 

 

Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ θαη ππνβνιήο ξεηξώλ 

ηζρύνπλ ηόζν ζηε πεξίνδν εγγύεζεο όζν θαη 

ζπληήξεζεο. 

ΝΑΙ 

  

5.  Τν πνζό ηεο επηβαιιόκελεο ξήηξαο 

παξαθξαηείηαη από ηηο ηπρόλ κεξηθέο πιεξσκέο  

ησλ δαπαλώλ ζπληήξεζεο. 

Γηα ην πξώην έηνο ζπληήξεζεο, ην θόζηνο 

ζπληήξεζεο απνκεηώλεηαη θαηά ην πνζό ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ξεηξώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαηά 

ην ρξόλν εγγύεζεο.   

ΝΑΙ 

  

 

 
 
 
 



 
ΠΙΝΑΚΑ Δ’ 
ΤΝΣΗΡΗΗ 

 
 
 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Η ζπληήξεζε ηνπ εξοπλιζμού πνπ ζα 

πξνζθεξζεί ζα έρεη ηνπο ίδηνπο όξνπο κε ηελ 

πεξίνδν εγγύεζεο. 
ΝΑΙ 

  

2.  Υπνρξέσζε παξνρήο ζπληήξεζεο όινπ ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ hardware από ηνλ 

πξνκεζεπηή κε ρξέσζε, κεηά ηελ ιήμε ηεο 

πεξηόδνπ εγγύεζεο, εάλ ην δεηήζεη ν 

αγνξαζηήο [ζε έηε]. 

≥ 3 

  

3.  Τν ζςνολικό κόζηορ ζςνηήπηζηρ ησλ ππό 

πξνκήζεηα εηδώλ γηα ην πξώην έηνο κεηά ηελ 

ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο δε θα 

ςπεπβαίνει ηο 8% ηηρ ζςνολικήρ ηιμήρ 

πποζθοπάρ ηων ειδών ππο Φ.Π.Α. Τν 

θόζηνο ζπληήξεζεο θάζε πξντόληνο (H/W & 

S/W) ζα δνζεί αλαιπηηθά γηα θάζε 

πξνζθεξόκελν είδνο θαη ζα κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκνζζεί κεηέπεηηα εηήζηα. ΝΑ 

ΑΝΑΦΔΡΘΔΙ ΜΟΝΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΗΝ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΟΥΙ ΠΟΟΣΟ.  Σο κόζηορ 

ζςνηήπηζηρ θα αναθέπεηαι μόνο ζηην 

οικονομική πποζθοπά. 

ΝΑΙ 

  

4.  Η εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ ηεο 

ζπληήξεζεο κεηά ην πξώην έηνο, δε ζα 

ππεξβαίλεη ην 80% ηνπ εηήζηνπ Δ.Τ.Κ. ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ζα δεισζεί 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά σο 

πνζνζηό επί ηνπ Δ.Τ.Κ. ηεο πξνεγνύκελεο 

δσδεθάκελεο πεξηόδνπ. 

ΝΑΙ 

  

5.  Η ηηκή ζπληήξεζεο ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ 

(H/W & S/W) ηόζν γηα ην πξώην έηνο κεηά ηελ 

ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο όζν θαη απηήο 

πνπ ζα πξνθύπηεη κεηά από αλαπξνζαξκνγή 

δε ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ 

ηξέρνπζα ηηκή ζπληήξεζεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή 

γηα ην αληίζηνηρν πξντόλ. Ο πξνκεζεπηήο  

ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ηνλ επίζεκν 

ηηκνθαηάινγν πξηλ ηελ ππνγξαθή θάζε 

εηήζηαο παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ παξνρήο 

ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο. 

ΝΑΙ 

  



6.  Οη αλαπξνζαξκνζκέλεο ηηκέο ζα ηζρύνπλ από 

ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηεο παξάηαζεο ρξόλνπ 

ζπληήξεζεο αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο λέαο εηήζηαο παξάηαζεο ηνπ 

ρξόλνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο. 

Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

παξάηαζεο ρξόλνπ ζπληήξεζεο ε Αλάδνρνο 

εηαηξεία εμαθνινπζεί λα έρεη ηηο ππνρξεώζεηο 

ζπληήξεζεο πνπ απνξξένπλ από ηελ 

ππνγξαθείζα ζύκβαζε. 

ΝΑΙ 

  

7.  Σε θάζε πεξίπησζε, ε ηηκή ζπληήξεζεο θάζε 

πξντόληνο δε ζα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 

ηξέρνπζα ηηκή ζπληήξεζεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηεο εηαηξείαο γηα 

ην αληίζηνηρν πξντόλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή 

έλαξμεο ηζρύνο ηεο παξάηαζεο ρξόλνπ 

ζπληήξεζεο. 

ΝΑΙ 

  

8.  Ο πξνκεζεπηήο ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ ζπληήξεζεο θαη ρσξίο 

πξόζζεην θόζηνο γηα ηνλ αγνξαζηή, έρεη ηελ 

επζύλε γηα: 

 

  

►Τελ απνθαηάζηαζε ιαζώλ 
όινπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ 
πιηθνύ. 

ΝΑΙ 

  

►Τνλ εληνπηζκό ησλ αηηηώλ 
ησλ βιαβώλ ή δπζιεηηνπξγηώλ 
ηνπ πξνζθεξόκελνπ H/W, ηελ 
απνθαηάζηαζή ηνπο θαη ηελ 
παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία. 

ΝΑΙ 

  

9.  Ο Αγνξαζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

κνλνκεξνύο παξάηαζεο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο από ηνλ 

Πξνκεζεπηή, επαλεμεηάδνληαο ηηο 

ππεξεζηαθέο ηνπ αλάγθεο, κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξόλνπ εγγύεζεο θαη θάζε ηπρνύζαο 

κεηέπεηηα παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ παξνρήο 

ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο. 

ΝΑΙ 

  

10.  Ο Αγνξαζηήο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπληήξεζεο, 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εμαηξεί ή λα 

επαλεληάζζεη νπνηνδήπνηε από ηα ππό 

πξνκήζεηα είδε (H/W & S/W) ζην ζπκβόιαην 

ζπληήξεζεο, αλαπξνζαξκόδνληαο αλάινγα ην 

θόζηνο ζπληήξεζεο. Σε πεξίπησζε 

επαλέληαμεο ζηε ζπληήξεζε θάπνηνπ 

πξντόληνο πνπ είρε εμαηξεζεί, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ 

ηηο ίδηεο ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα πνπ ζα 

είραλ εάλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ δελ είρε 

πνηέ εμαηξεζεί από ηε ζπληήξεζε. 

ΝΑΙ 

  



11.  Η δηάγλσζε θαη  απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ 

ζα γίλεηαη ζηελ έδξα ηεο Δηεύζπλζεο 

Πιεξνθνξηθήο / ΑΕΑ. Σε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο, κεηά από έγθξηζε ηεο 

Δηεύζπλζεο Πιεξνθνξηθήο / ΑΕΑ, ε επηζθεπή 

ζα κπνξεί λα γίλεη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 

πξνκεζεπηή. Σηελ πεξίπησζε απηή, ηα έμνδα 

κεηαθνξάο ηνπ πξνο επηζθεπή ή 

απνθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ 

(πιηθνύ ή ινγηζκηθνύ) από θαη πξνο ηε 

Δηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο / ΑΕΑ επηβαξύλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ Πξνκεζεπηή. 

ΝΑΙ 
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 Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε  2/2014  Α.Δ.Α. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε' 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΤΜΒΑΖ 

                     
Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ  Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α                        
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ 
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
ΣΜΖΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  
Σαρ. Γ/λζε : Π. Καλειινπνύινπ 4  
Σ.Κ. 101 77 ΑΘΖΝΑ 
ΣΖΛ.: 2106915552- FAX : 2106995669 
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Γ.Ο.Τ. ΗΒ΄ΑΘΖΝΩΝ  
 

ΤΜΒΑΖ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ  

Αξηζκόο : 

Πνζό : 

Δίδνο:  

Πξνκεζεπηήο:  

 
 
              Σήκεξα ηελ ……………………….. ηνπ έηνπο ………….. ζηελ Αζήλα  θαη ζηα γξαθεία ηνπ 
Αξρεγείνπ Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο, νδόο Π. Καλειινπνύινπ αξηζ. 4, νη θάησζη ζπκβαιιόκελνη:  
            α) Η Ειιεληθή Αζηπλνκία, λνκίκσο εθπξνζσπνύκελε κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  από 
ηνλ  ……………………………………………………………………………………, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα 
νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία ‘’Αγνξαζηήο’’ θαη  
            β) Η επηρείξεζε (πιήξε επσλπκία θαη δ.η. εάλ ππάξρεη), πνπ εδξεύεη (πιήξεο Δ/λζε, Τει. 
θαη FAX), λνκίκσο εθπξνζσπνύκελε από (πιήξε ζηνηρεία), πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα νλνκάδεηαη γηα 
ζπληνκία ‘’Πξνκεζεπηήο’’, ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα:  
 
            - Με  αλνηθηό δηαγσληζκό πνπ δηελεξγήζεθε ηελ …………….. κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 2/2014 
Πξνθήξπμε ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ ηνπ Αξρεγείνπ Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαηαθπξώζεθε ύζηεξα 
από ηελ ππ΄αξηζ. ……………………………….από ……………… απόθαζε 
………………………………. ε πξνκήζεηα κε αγνξά ηνπ είδνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
παξνύζαο ζύκβαζεο ζην όλνκα ηνπ πξναλαθεξόκελνπ πξνκεζεπηή.  

 
          ΄Υζηεξα από ηα αλσηέξσ ν πξώηνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, κε ηελ πξναλαθεξόκελε 
ηδηόηεηά ηνπ, αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιόγσ είδνπο ζην δεύηεξν ζπκβαιιόκελν ‘’Πξνκεζεπηή’’, 
ν νπνίνο αλαιακβάλεη απηή κε ηνπο θαησηέξσ όξνπο θαη ζπκθσλίεο, πνπ απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα 
. 
 

΄Αξζξν 1 
Αληηθείκελν ζύκβαζεο 

 
            Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα κε αγνξά  ηνπ είδνπο πνπ αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζπλνιηθήο αμίαο επξώ   (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο) 
……………………. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη Φ.Π.Α.. 
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΄Αξζξν 2 
ηνηρεία ηνπ ππό  πξνκήζεηα είδνπο 

 
1. Τν είδνο ηεο πξνκήζεηαο, ε πνζόηεηα θαη  ηηκή νξίδνληαη σο θαησηέξσ:  
 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΤΠΟΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

(Μ.Μ.) 

ΣΗΜΖ  
ΜΟΝΑΓΑ 

(ΔΤΡΩ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 
(ΔΤΡΩ) 

 
 
 
 
 

  

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α.    

ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 23%    

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΜΔ Φ.Π.Α.   
 
 
         2.  Σηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ πξνο  πξνκήζεηα είδνπο πεξηιακβάλνληαη  νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 
σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηόο από ην Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε απηνύ (κε επζύλε θαη κέξηκλα 
ηνπ πξνκεζεπηή) ειεύζεξε ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε (2/2014 
Α.Ε.Α.). 
         3.  Η ηηκή κνλάδαο ζα παξακείλεη ζηαζεξή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο  παξνύζαο ζύκβαζεο θαη 
δελ ππόθεηηαη ζε θακία κεηαβνιή από νπνηαδήπνηε αηηία . 
  
 

΄Αξζξν 3 
Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο εηδώλ  

 
            1. Τν πξνο πξνκήζεηα είδνο, ζα παξαδνζεί εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηε πξνθήξπμε 
ρξόλνπ ή ηνπ απνδεθηνύ ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο ζύκβαζεο, ζηε Δηεπζπλζε Πιεξνθνξηθήο / Α.Ε.Α.. 
            2. Ο ρξόλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 2 
παξ. 2 ηνπ π.δ. 118/2007, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Δεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ από ην άξζξν 32 ηνπ σο άλσ π.δ/ηνο θπξώζεσλ γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε.  
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ . 
            3. Μεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη 
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ 
εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 5 ηνπ π.δ. 118/2007 
.  
 

΄Αξζξν 4 
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 
               Τν πξνο πξνκήζεηα είδνο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζα είλαη 
θαηλνύξγην  θαη ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη ηελ από ………… ηερληθή πξνζθνξά 
ηνπ Πξνκεζεπηή, όπσο απηή έγηλε απνδεθηή. 
 
 
 
 
 



 44 
 

΄Αξζξν 5 
Παξαιαβή εηδώλ  

 
            1. Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ παξαιαβήο, ζα γίλεη 
εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθόκηζεο ηνπ πιηθνύ, από Επηηξνπή 
πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηνπ Δ/ληε ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ ηνπ Αξρεγείνπ Ειιεληθήο 
Αζηπλνκίαο.   
 
            2. Ωο πξνο ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρξόλνπ παξαιαβήο ησλ εηδώλ ηζρύνπλ η΄ 
αλαθεξόκελα ζην άξζξν 28 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 
 
 

΄Αξζξν 6 
Σξόπνο θαη ρξόλνο πιεξωκήο  

 
              1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη, ζηνλ πξνβιεπόκελν από 
ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ρξόλν, κε έλαλ από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζ’ απηή (πξνθήξπμε) ηξόπνπο ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, όπσο απηή έγηλε απνδεθηή θαη  εθόζνλ ππνβιεζνύλ 
ζηε Δ/λζε Οηθνλνκηθώλ ηνπ Αξρεγείνπ Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά.  
 
              2. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ είδνπο ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε έθδνζε Φ.Ε.Π. από ηελ 
Υπεξεζία Δεκνζηνλνκηθνύ Ειέγρνπ / Υπνπξγείνπ Δεκόζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, κεηά 
ηελ  νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ θαη εθόζνλ ππνβιεζνύλ ζηε Δ/λζε Οηθνλνκηθώλ 
ηνπ Αξρεγείνπ Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά. 
  
              3. Η παξνύζα δαπάλε ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ ΚΑΔ 1723 ηνπ εθηεινύκελνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΔΦ 43-110 ΄΄ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ΄΄. 
 
 

Άξζξν 7 
Κξαηήζεηο – Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 
   1. Η πξνκήζεηα ππόθεηηαη ζε ζπλνιηθέο θξαηήζεηο 7,3228%, ππέξ ησλ θαησηέξσ 
δηθαηνύρσλ θνξέσλ θαη θαηαλέκνληαη σο αθνινύζσο :  

α.  

ΓΖΜΟΗΟΤ 
ΓΖΜΟΗΟΤ 

(γηα Γ.Γ.Κ.Π.) 
Σ.Α.Τ.Τ.Δ. 

ΣΔΑΠΑΑ / 
Σ.Α.Α 

 Μ.Σ.. Μ.Σ.Π.Τ. 

    0,25%     0,10%     0,30%       2,72% 2,72% 0,96% 

Οη θξαηήζεηο επηβαξύλνληαη κε ραξηόζεκν 2% & επ’ απηνύ 20%  εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 

 
β. 

ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ 
ΤΜΒΑΔΩΝ 

0,10% 

Η θξάηεζε επηβαξύλεηαη κε ραξηόζεκν 3% & επ’ απηνύ 20%  εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 

 
 
             2. Καηά ηελ πιεξσκή ησλ πιηθώλ ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο, από ην άξζξν 24 
ηνπ λ.2198/94, όπσο ηζρύεη, θόξνο εηζνδήκαηνο.  
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΄Αξζξν 8 
Τπνθαηάζηαζε πξνκεζεπηνύ – Δθρώξεζε 

 
              Απαγνξεύεηαη ε ππνθαηάζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή. Καη΄ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε εθρώξεζε 
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλα Πηζησηηθά Ιδξύκαηα, κε ζθνπό ηελ έθδνζε εγγπεηηθώλ 
επηζηνιώλ ή ιόγσ ζύκβαζεο πίζησζεο κε αλνηθηό (αιιειόρξεν) ινγαξηαζκό απ’ απηά .  
 
 
 

΄Αξζξν 9 
Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  

 
 1. Εγγπήζεηο: (ζπκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε) 

 

 2. Εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο: Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη 
εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ λα  θαιύπηεη ην  3% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α., γηα ηελ 
εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε. 
 
 

΄Αξζξν 10 
πληήξεζε – Αληαιιαθηηθά 

 
(ζπκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε) 
   
              Καηά ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζπλδπαζκό κε ηνπ όξνπο ηεο 
ππ’ αξηζ. …….…../2014 πξνθήξπμεο Α.Ε.Α. 
 

΄Αξζξν 11 
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 
              Πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο 
θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία :  
 

Αξηζκόο Ζκεξνκελία Σξάπεδα έθδνζεο Πνζό Τπέξ ηεο  

 
 

    

 

              Η εγγύεζε απηή επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ 
πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο .  

 
 

Άξζξν 12 
Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο 

 
 Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δύν 
ζπκβαιιόκελα κέξε,  θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ π.δ. 118/2007.  
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΄Αξζξν 13 
Λνηπνί όξνη 

 
            Γηα ηνπο ινηπνύο κε θαηνλνκαδόκελνπο ζηελ παξνύζα ζύκβαζε όξνπο, ηζρύνπλ η’ 
αλαθεξόκελα ζηε ζρεηηθή κε ηελ παξνύζα πξνκήζεηα πξνθήξπμε (………../2014) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, όπσο απηή έγηλε απνδεθηή.  
 
 

΄Αξζξν 14 
 

Δπίιπζε δηαθνξώλ – Γηαηάμεηο 
 
            1. Κάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ πξνθύςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, επηιύεηαη 
απνθιεηζηηθά από ηα αξκόδηα δηθαζηήξηα Αζελώλ. 
 
            2. Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 (Α΄-19) ‘’Πξνκήζεηεο ηνπ 
Δεκόζηνπ Τνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ’’, ηνπ Π/Δ.60/2007 ΄΄Πεξί ζπληνληζκνύ ησλ 
δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ΄΄ (Α΄-64) θαη ηνπ Π.Γ. 
118/2007 (Α΄-150) ‘’Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Δεκνζίνπ (Κ.Π.Δ)’’, όπσο ηζρύνπλ, θαη ηνπο όξνπο ηεο 
ππ’ αξηζ. 2/2014 Πξνθήξπμεο ηνπ Αξρεγείνπ Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
 
           - ΄Υζηεξα από απηά ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζύκβαζε, ε νπνία αθνύ δηαβάζηεθε θαη 
βεβαηώζεθε, ππνγξάθηεθε λόκηκα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ζε δύν (2) όκνηα πξσηόηππα ζε απιά 
θύιια ράξηνπ επί ησλ νπνίσλ επηθνιιήζεθαλ ηα πξνβιεπόκελα έλζεκα ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο . 
 
 - Από ηα παξαπάλσ πξσηόηππα ηεο ζύκβαζεο, έλα θαηαηέζεθε ζηε Δ/λζε Οηθνλνκηθώλ ηνπ 
Αξρεγείνπ Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ην άιιν πήξε ν πξνκεζεπηήο δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 
πνπ δήισζε όηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ .  
 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

Γηα ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία Ο πξνκεζεπηήο 
θαη γη’ απηόλ 

    
 
 
 
 
 
 εκείωζε: Σα αλαθεξόκελα ζην παξόλ ππόδεηγκα ζπκβάζεωο ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο είλαη 
ηα ειάρηζηα θαη απηά είλαη δπλαηόλ λα ζπκπιεξωζνύλ ή ηξνπνπνηεζνύλ θαηά ην ζηάδην 
ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, θαζόζνλ απηό ζα εμαξηεζεί θαη από ηε ζρεηηθή πξνζθνξά 
ηνπ κεηνδόηε ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή.        
 

 
 
 

 


