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ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:
    

1. Τις διατάξεις : 
α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98) .
 β.  Του  Ν.1481/1984  (Α΄-152)  ‘’Οργανισμός  Υπουργείου  Δημόσιας  Τάξης”,  όπως 
ισχύουν. 

γ.  Του  Ν.  2800/2000  (Α΄-41)  ‘’Αναδιάρθρωση  Υπηρεσιών  Υπουργείου  Δημόσιας 
Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις’’, όπως ισχύουν.  

δ.  Του Ν. 2362/1995 (Α΄-247) “Περί  Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύουν . 

ε.  Του  Ν.  2286/1995  (Α΄-19)  ‘’Προμήθειες  του  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων’’, όπως ισχύουν.   

στ. Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της 
Ελληνικής  Αστυνομίας’’  του Ν. 2452/1996 (Α΄-283)  ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά

   
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΤΑΞΗΣ  KAI 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Π. Κανελλοπούλου 4  101  77 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106980994 - FAX: 2106995669 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:      8034/17/9-ιε  

Αθήνα,      29     Μαΐου     2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.  3/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΕΙΔΟΣ:   ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

(Περιγράφεται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

13PROC001497211 2013-06-07



τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις’’, όπως ισχύουν. 
ζ. Του άρθρου 24 ‘’Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις’’ 

του  Ν.2198/1994 (Α΄-43)  ‘’Αύξηση αποδοχών  δημοσίων  υπαλλήλων εν  γένει,  ………και  άλλες 
διατάξεις’’, όπως ισχύουν . 

η. Του Ν. 2690/99 (Α΄-45) ‘’Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις’’, όπως ισχύουν.

θ. Του Ν. 1599/86 (Α΄-75) ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις’’, όπως ισχύουν.

      ι. Του Ν.2859/2000 (Α΄-248) ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’, όπως 
ισχύουν . 
                  ια.  Του  άρθρου  19  του  Ν.3193/2003  (Α΄-266)  ‘’Κανόνες  τιμολόγησης,  ρυθμίσεις 
Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’.

ιβ. Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (Α΄-267) ‘’Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013’’, όπως ισχύουν.

       ιγ.  Του  Ν.  3861/2010  (Α΄-112)  ‘’Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις’’.

ιδ.  Του Ν.  3886/2010 (Α΄-173) ‘’Δικαστική προστασία  κατά τη  σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).’’, όπως ισχύουν.

ιε.  Του  Ν.  4013/2011  (Α΄-204)  ‘’Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου  του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις.’’, όπως ισχύουν.
 ιστ.  Της παραγράφου Ζ΄ ‘’  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
Εμπορικές  Συναλλαγές’’   του Ν.  4152/2013 (Α΄-107)  ‘’Επείγοντα μέτρα εφαρμογής  των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.’’
 ιζ.  Του Π.Δ. 60/2007 2005 (Α΄-64) ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «Περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και  την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’’.
                 ιη. Του Π.Δ. 118/2007 (Α΄-150) ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’, όπως 
ισχύουν.
                 ιθ. Του Π.Δ. 14/2001 (Α΄-12) ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’, όπως 
ισχύουν . 
                 κ.  Του  Π.Δ.  215/2007  (Α΄-241)  ‘’Σύσταση  Γενικών  Γραμματειών  στο  Υπουργείο 
Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’. 

     κα. Του Π.Δ. 184/2009 (Α΄-213) ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
καθορισμός αρμοδιοτήτων του’’. 

κβ.   Του Π.Δ.  113/2010 (Α΄-194) ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’, 
όπως ισχύει.

κγ. Του Π.Δ. 85/2012 (A΄-141) ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών.’’.
 

2. Τις αποφάσεις : 
 α.  Υπ΄  αριθ.  Π1/2345  από  19.3.2013  απόφαση  του  Υφυπουργού  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών & Δικτύων ‘’Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο 
Πρόγραμμα  Προμηθειών  (Ε.Π.Π.)  μέχρι  31.12.2013,  προμηθειών  που  εντάσσονται  σε 
συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα’’ (Β΄-688).

β.  Υπ’  αριθ.  40405/ΔΕ-6657  από  19.09.2011  απόφαση  του  Υφυπουργού 
Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  για  την  ένταξη  της  Πράξης  «  ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΕ  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ‘’Διασυνοριακής 
Συνεργασίας  Ελλάδα -  Κύπρος 2007-2013’’  και  στη Σ.Α.Ε.  0508 των έργων που αναφέρονται 
στους συνημμένους σε αυτή πίνακες με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία,  καθώς και  τις 
γενικές και ειδικές διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτή.

γ.  Την  συλλογική  απόφαση  Ε0508  ΤΡΟΠ.0  από  14.6.2012  του  Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2012 
των έργων που αναφέρονται  στους συνημμένους σε αυτή πίνακες με τα αντίστοιχα οικονομικά 
τους στοιχεία, καθώς και τις γενικές και ειδικές διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτή.

δ.  Υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 από 27.3.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών ‘’Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης’’ (Β΄-540).

ε.  Υπ’ αριθ. 7004/3/60 από 7.9.2012 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη  ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του  Πολίτη  επί  θεμάτων  Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα’’ (Β΄-2459).

στ.  Υπ΄  αριθ.  8028/1/223-γ  από  07.11.2012  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα 
Δημόσια  Τάξης  του  Υπουργείου  Δημόσιας  Τάξης  και  Προστασίας  του  Πολίτη  ‘’Σύσταση  - 
Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας’’, όπως ισχύει.

ζ. Υπ΄αριθ. Π1/2380 από 18.12.2012 κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής 
Άμυνας  –  Εσωτερικών  –  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  - 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου ‘’Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων’’ (Β΄-3400).

3.  Τον  υπ΄  αριθ.  1251/2011  κανονισμό  (ΕΕ)  της  Επιτροπής  της  30.11.2011  για  την 
τροποποίηση  των  οδηγιών  2004/17/ΕΚ,  2004/18/ΕΚ  και  2009/81/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  τα  κατώτατα  όρια  εφαρμογής  τους  κατά  τις 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.

                               
4. Την υπ΄ αριθ. <Κ1_3_04> από 16.06.2011 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ, αφενός, 

της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου ‘’Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία’’ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και, αφετέρου,  του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

5.  Την  υπ΄  αριθ.  8034/17/9-οε  από 16.1.2013 απόφαση  του Αν.  Διευθυντή  της  Δ/νσης 
Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων,  η 
ματαίωση  του  διαγωνισμού  της  υπ΄  αριθ.  21/2012  διακήρυξης  του  Αρχηγείου  Ελληνικής 
Αστυνομίας και επανάληψη αυτού με τροποποίηση των όρων διακήρυξής του. 

6. Το υπ΄ αριθ. 8028/1/227-Иβ από 5.2.2013 έγγραφο της Δ/νσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. με 
τις συνημμένες σ΄ αυτό επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για το υπό προμήθεια είδος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.  Προκηρύσσουμε  επαναληπτικό διαγωνισμό  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  Διαδικασίας (ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ),  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη 
προσφορά  σε  ΕΥΡΩ,  για  την  προμήθεια  με  αγορά του  είδους  που  αναφέρονται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από συντμημένη προθεσμία (τουλάχιστον) σαράντα 
(40)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  αποστολής  της  διακήρυξης  στην  Υπηρεσία  Επισήμων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 
του π.δ.60/2007.
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3.      α. ΤΟΠΟΣ  - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 – ΑΘΗΝΑ

8ος όροφος, γραφείο 5

17.7.2013 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00

               β.  Οι προσφορές που κατατίθενται  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισμού,  είναι  εκπρόθεσμες  και  επιστρέφονται  από  την  Υπηρεσία  που  διενεργεί  το 
διαγωνισμό.
               γ.  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια,  όπως  περιγράφεται  στην 
παραγρ 2. του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄,  από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης 
Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.).
               δ.  Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  πενήντα  (150)  ημέρες 
(ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
               ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

           4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης και 
τα επισυναπτόμενα σ΄αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής:

1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΕ ΑΓΟΡΑ          

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
5.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

           5. Εφόσον, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, ισχύουν 
τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του Π.Δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου’’.

6. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2012 
σύμφωνα με  τη Συλλογική Απόφαση Ε0508 ΤΡΟΠ. 0 - Ε.Π. ‘’Εδαφική Συνεργασία 2007-2013’’ / 
‘’Ελλάδα-Κύπρος’’  για  το  έργο  «Διασυνοριακή  Συνεργασία  σε  Θέματα  Ασφαλείας»  με 
συγχρηματοδότηση  κατά  80%  από  τo ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

7. Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη 
δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

           8. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων (χημικών αναλύσεων – εξετάσεων κ.λ.π.), 
βαρύνει τους προμηθευτές και θα καταβάλλεται  απ΄ αυτούς, απευθείας στο Χημείο Στρατού ή στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.,  εργαστήριο, 
εφόσον διενεργούνται απ΄ αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις : 

α.  Υπ΄αριθ. 3002640/1552 από 6.2.2002 (ΦΕΚ 161/τ.Β΄/14.2.2002), απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών.
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                 β.  Υπ΄αριθ.  Φ.800/11611 από 28.4.1998 (ΦΕΚ 488/τΒ΄/21.5.1998),  απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας . 
                 γ.  Υπ΄αριθ.  Φ.830311/7/650339/Σ.7435  από  15.12.1999,  απόφαση  του  Γενικού 
Επιτελείου Στρατού /ΔΟΙ/3α . 
                 δ.  Υπ΄αριθ.  Φ.800/100/73907 από 17.12.1999 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/8.2.2000),  απόφαση 
του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας . 
                 ε.  Υπ΄αριθ.  Φ.800/12/85312/Σ.75  από  16.1.2001  (ΦΕΚ  128/  τ.Β΄/8.2.2001), 
απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας (ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ/Τμ. Νομ.). 

Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την καταβολή εκ 
μέρους  του  προμηθευτή  του  αντιτίμου  των  εργαστηριακών  εξετάσεων,  η  οποία  θα  πρέπει  να 
πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από της ενημέρωσης του προμηθευτή εκ μέρους της 
Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων. Σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου 
εντός της παραπάνω προθεσμίας, η σχετική προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη . 

9. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος, εξ αυτού 
και μόνο του λόγου, δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες, σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων, που αναφέρονται στην παρούσα και τα συνημμένα σ΄ αυτή παραρτήματα.

          10.  Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με 
τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα 
σε  έξι  (6)  εργάσιμες  ημέρες  από τη  λήψη της  σχετικής  αίτησης.  Σε  περίπτωση  επείγοντος,  η 
προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες .    

11.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  έγγραφα  αιτήματα  για  την  παροχή 
διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το Διαγωνισμό και τη συγγραφή 
υποχρεώσεων μέχρι και την  5.7.2013 και ώρα  15.00΄. Οι απαντήσεις γνωστοποιούνται από την 
αναθέτουσα αρχή  ή  αρμόδια  Υπηρεσία  το  αργότερο  έξι  (6)  ημέρες  πριν  από την  εκπνοή της 
προθεσμίας  που  έχει  ορισθεί  για  την  παραλαβή  των  προσφορών,  εφόσον  έχουν  ζητηθεί 
εμπρόθεσμα.    

12.  Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας και δικαιούται να 
την αναθέσει  ή όχι,  να ματαιώσει,  να αναβάλλει ή να επαναλάβει  τη σχετική διαδικασία,  χωρίς 
ουδεμία  υποχρέωση  καταβολής  αμοιβής  ή  αποζημίωσης  εξ'  αυτού  του  λόγου  στους 
συμμετέχοντες.
       
           13. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με : 
               α. Τους όρους της Διακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία μας . 
               β.  Τις  τεχνικές  προδιαγραφές  –  απαιτήσεις παρέχονται  από  Δ/νση 
Πληροφορικής/Α.Ε.Α., Π. Κανελλοπούλου 4 – 10177 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2106988407, Fax: 2106925861. 

14. Το σώμα της παρούσας διακήρυξης αναρτείται, από την 7.6.2013 και τουλάχιστον μέχρι 
την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  στο  διαδίκτυο  στην  ηλεκτρονική  σελίδα  της 
Ελληνικής Αστυνομίας (http://www.astynomia.gr).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ  O  ΥΣ  ΜΕ ΑΓΟΡΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΩΝ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ  (Συσκευές  ελέγχου 
πλαστότητας ταξιδιωτικών εγγράφων)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV)  38431000-5         

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 14 τεμάχια

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

#204.878,05# €  (Χωρίς Φ.Π.Α. )
#252.000,00# €  (Με Φ.Π.Α. )

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2012
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : Ε0508 ΤΡΟΠ. 0
Ε.Π. ‘’Εδαφική Συνεργασία 2007-2013’’ / ‘’Ελλάδα-Κύπρος’’ για 
το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία σε Θέματα Ασφαλείας»
Συγχρηματοδότηση κατά 80% από τo ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΕΤΠΑ)  και  κατά  20%  από 
Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (MIS) 2011ΣΕ05080005

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 Εντός  τριών  (3)  μηνών  από  την  υπογραφή  της  σχετικής 
σύμβασης  και  όπως  ορίζεται  στο  Παράρτημα  ΣΤ΄  ’’Τεχνικές 
Προδιαγραφές’’ της παρούσης .

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Δ/νση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
Π. Κανελλοπούλου 4 - 10177 ΑΘΗΝΑ.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση των συσκευών. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ % 

6,6560% [Αναλυτικά υπέρ:  ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Π.ΑΣ.  2,72%, Μ.Τ.Σ. 
2,72%, Μ.Τ.Π.Υ.  0,96% και  Ε.Α.Α.Δ.Σ.  (ν.4013/2011) 0,10%. 
Οι  κρατήσεις  επιβαρύνονται  με  χαρτόσημο  2% & επ΄  αυτού 
20%  εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.].

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Δεν γίνεται απόδεκτή . 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά  την  πληρωμή  των  ειδών  θα  παρακρατείται  ο 
προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  24  του  Ν.  2198/94,  όπως 
ισχύει, φόρος εισοδήματος.

Ανήκει στην Διακήρυξη  3/2013  Α.Ε.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ημεδαπά ή αλλοδαπά που:

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή 
 είναι  εγκατεστημένα  στα  κράτη  –  μέλη  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  περί 

Δημοσίων  Συμβάσεων  (Σ.Δ.Σ.)  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) δεδομένου ότι η σύμβαση 
καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή 

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την 
Ε.Ε. και

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 
μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 
του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

καιτα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο κεφ. Α΄ του Παραρτήματος Δ΄. 
                
1.2. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται 
να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία είναι δυνατόν να 
υποχρεωθεί  να  περιβληθεί  συγκεκριμένη  νομική  μορφή,  εάν  της ανατεθεί  η  σύμβαση,  στο 
μέτρο που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. 

1.3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία 
μόνο ένωση οικονομικών φορέων.

2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
α. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής (παραγρ. 1 ‘’ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’).
β.  Όσοι  δεν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παραγ.  Α.2.  του  Παραρτήματος  Δ΄  και 

εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και 
στην παρ. 2.α.(1) του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 και υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους 
κατωτέρω λόγους:

 (1)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(2)  δωροδοκία,  όπως αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του 
Συμβουλίου  της  26ης  Μαΐου  1997  και  στο  άρθρο  3  παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

Ανήκει στην Διακήρυξη  3/2013  Α.Ε.Α
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(3)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  όπως ορίζεται  στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες.

(5)  υπεξαίρεση,  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,  ψευδορκία,  δωροδοκία  ή/και 
δόλια χρεοκοπία.

(6)  αδίκημα  του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικό  με  την  επαγγελματική  τους 
διαγωγή και δραστηριότητα.

γ.  Όσοι  δεν πληρούν τις  προϋποθέσεις της παραγρ.  Α.3.  του Παραρτήματος Δ΄ και 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και 
στις  παρ.  2.α.(2),  2.α.(3)  και  2.γ.(2)  του  άρθρου  6  του  π.δ.  118/2007,  για  έναν  ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:

(1)  Τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  εργασιών,  αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

(2) Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

(3)  Έχουν  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  συναφές  με  το 
αντικείμενο  του  διαγωνισμού  ή  σε  σχέση  με  την  επαγγελματική  τους  ιδιότητα  που 
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

(4) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής 
τους όσο και του ελληνικού δικαίου.

(5) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των 
φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του 
ελληνικού δικαίου.

(6)  Είναι  ένοχοι  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχουν παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές.

δ. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού ή κάποιο αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με  την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ε.  Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. Α.6. του Παραρτήματος Δ΄.
στ. Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από προηγούμενη σύμβαση 

για τη σχετική με την παρούσα προμήθεια.
ζ. Όσοι έχουν αποκλεισθεί, με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, η οποία απόφαση εξακολουθεί 
να ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

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

θ. Όσοι,  κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, 
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

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

ια. Για τυχόν λοιπούς λόγους που αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη.
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3.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1.  Επί  ποινή  αποκλεισμού,  οι προσφορές  υποβάλλονται  ή  αποστέλλονται  από  τους 
ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 στην Ελληνική γλώσσα, 
μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, με το τίτλο ‘’ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’, ο οποίος δεν δύναται 
να αποσφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη.

3.2. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 
φακέλους, ήτοι:

α.  «Φάκελος  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής»,  ο  οποίος  περιέχει  σε  δύο  αντίτυπα 
(πρωτότυπο  και  αντίγραφο,  με  αντίστοιχη  ένδειξη)  τα  νομιμοποιητικά  στοιχεία  και  άλλα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο κεφ. Α΄ του Παραρτήματος Δ΄. 
β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»,  ο οποίος περιέχει  σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και 
αντίγραφο,  με  αντίστοιχη  ένδειξη)  τα  στοιχεία  της  Τεχνικής  Προσφοράς  του  υποψήφιου 
προμηθευτή, τα οποία προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ε΄, μαζί  με τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 18 του π.δ. 118/2007 (άρθρο 5α.Β.1.β. του π.δ. 118/2007,  ΣτΕ 14/2004, 508/2004). 

γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»,  ο οποίος περιέχει  σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο 
και αντίγραφο, με αντίστοιχη ένδειξη) τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου 
προμηθευτή.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου,  να  τοποθετηθούν στον   κυρίως   φάκελο,  τότε   αυτά  συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη  "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"   και   τις 
λοιπές ενδείξεις.

3.3.  Σε όλους τους φακέλους της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Ο τίτλος του φακέλου (με κεφαλαία γράμματα).
- Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής .
- Ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του  προμηθευτή ( επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει 
να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και 
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

3.3.  Σε  περίπτωση  ύπαρξης  διαφορών  μεταξύ  πρωτότυπου  και  αντιγράφου  αντιτύπου, 
κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη ‘’ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ’’.

3.4.  Για ευχερέστερη αναζήτηση όλα τα φύλλα των παραπάνω στοιχείων της προσφοράς, 
πλην  της  οικονομικής  προσφοράς,  συμπεριλαμβανομένων  των  εμπορικών  φυλλαδίων 
(PROSPECTUS,  φωτογραφιών,  τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ.),  θα φέρουν  συνεχή αρίθμηση 
από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, ενώ η προσφορά θα συνοδεύεται και από ευρετήριο, στο 
οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που 
φέρει  κατά  τα  ανωτέρω (π.χ.  φύλλα συμμόρφωσης:  φύλλα 16-19,  τεχνικές  προδιαγραφές: 
φύλλα 33-35 κ.ο.κ.).

3.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα 
συμφέροντά  τους,  τότε  ο  προσφέρων  οφείλει  να  σημειώνει  επ΄  αυτών  την  ένδειξη 
‘’πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα’’.  Όλα τα στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα και τα 
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σημεία  στην  προσφορά,  όπου  αυτά  αναφέρονται,  θα  πρέπει  να  μνημονεύονται 
ανακεφαλαιωτικά  στην  αρχή  της  Προσφοράς.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  δύναται  να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου . 

3.6.  Οι  προσφορές πρέπει  να είναι  δακτυλογραφημένες και  δεν πρέπει  να έχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, 
το  δε  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών,  κατά  τον  έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Όλες οι διορθώσεις και τα σημεία 
στην  προσφορά,  όπου  αυτές  αναφέρονται,  θα  πρέπει  να  μνημονεύονται  ανακεφαλαιωτικά 
στην αρχή της Προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις 
που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

3.7. Η προσφορά πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα,  με  εξαίρεση  αυστηρά 
τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα. 
         Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα 
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και κατισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου κειμένου.

3.8.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες  από την  επομένη  της  ημέρας  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Προσφορά 
που  ορίζει  χρόνο ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη.  

3.9.  Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά  την  ενώπιόν  του  διαδικασία,  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της  Υπηρεσίας,  μετά  τη  σχετική 
γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα 
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

3.10. Αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

3.11.  Προσφορά γίνεται  δεκτή για  τη συνολική  ποσότητα.  Προσφορά για  μέρος της 
ποσότητας του είδους δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

        
 

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4.1. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 11 και 12 του π.δ. 
118/2007.

4.2.   Η   αποσφράγιση   των   προσφορών  γίνεται   δημόσια   από  την  αρμόδια   Μόνιμη 
Επιτροπή  Παραλαβής  και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α)  την  καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών που 
ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη 
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της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες .  

4.3.  Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 
4.3.1.  Ανοίγονται  σε  δημόσια συνεδρίαση  οι  ενιαίοι  φάκελοι  και  αποσφραγίζονται  οι 

Φάκελοι  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  και  Τεχνικής  Προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και 
σφραγίζονται  από  την Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α. όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,  αλλά μονογράφονται 
και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται  και  υπογράφεται  από  την  ίδια  Επιτροπή  και  παραδίδεται  με  τα  άλλα 
δικαιολογητικά  και  τεχνικές  προσφορές,  με  απόδειξη,  σε  υπάλληλο  της  Υπηρεσίας  που 
διενεργεί  το  διαγωνισμό,  προκειμένου να  αποσφραγισθεί  την ημερομηνία  και  ώρα που θα 
ορισθεί αρμοδίως.  

4.3.2.  Μετά  την  παραλαβή  των  τεχνικοοικονομικών  προσφορών  και  λοιπών 
δικαιολογητικών από τη Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α., η Υπηρεσία προβαίνει στην: 

i.  Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και κατ΄  αρχήν αποδοχή/απόρριψη 
προσφορών : Η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει, ως προς την πληρότητα, την 
κανονικότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφορών, 
που αναφέρονται  αναλυτικά στο Παράρτημα Δ΄ της διακήρυξης, και  εισηγείται  για την κατ΄ 
αρχήν αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς την Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και 
Σύναψης  Δημόσιων  Συμβάσεων  Υπηρεσιών  του  Αρχηγείου  Ελληνικής  Αστυνομίας 
(Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.),  η  οποία γνωμοδοτεί  ως  προς αυτό,  προκειμένου στη  συνέχεια  το 
αρμόδιο όργανο να αποφανθεί σχετικά. 

ii.  Αξιολόγηση  τεχνικών  προσφορών  και  αποδοχή/απόρριψη  τεχνικών 
προσφορών :  Το τεχνικό μέρος (Τεχνική Προσφορά) των κατ΄ αρχήν αποδεκτών προσφορών 
διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών προκειμένου αυτή να 
το ελέγξει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, και να αξιολογήσει ποιες από τις κατ΄ 
αρχήν  αποδεκτές  προσφορές  είναι  και  τεχνικά  αποδεκτές.  Η  Υπηρεσία  διενέργειας  του 
διαγωνισμού εισηγείται σχετικά προς τη Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α. η οποία γνωμοδοτεί ως προς 
αυτό, προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο να αποφανθεί σχετικά.

4.3.3. Μετά την τεχνική αξιολόγηση, ο προαναφερόμενος νέος φάκελος, που περιέχει 
τους  σφραγισμένους  φακέλους  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  όλων  των  προσφορών, 
επαναφέρεται στην Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α., για την αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων με 
τα  οικονομικά  στοιχεία  μόνο  των  προσφορών  που  κρίθηκαν  και  τεχνικά  αποδεκτές,  σε 
ημερομηνία  και  ώρα που  θα γνωστοποιηθεί  σε όσους δικαιούνται  να παραβρίσκονται, με 
σχετική ανακοίνωση – ειδική πρόσκληση  που  θα  τους αποσταλεί.   

Κατά την αποσφράγιση φακέλου οικονομικής προσφοράς μονογράφονται, σφραγίζονται 
και καταγράφονται από την Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α. όλα τα στοιχεία αυτής ανά φύλλο. 

Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών, για  όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.  Μετά 
την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  οι  φάκελοι,  αποσφραγισμένοι  και  μη,  παραδίδονται  με 
απόδειξη στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4.3.4. Μετά την παραλαβή των οικονομικών προσφορών από τη Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α., η 
Υπηρεσία προβαίνει σε:

 i.  Αξιολόγηση  οικονομικών  προσφορών :  Οι  αποσφραγισθείσες  οικονομικές 
προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007. Η Υπηρεσία διενέργειας 
του διαγωνισμού εισηγείται σχετικά προς τη Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.,  η οποία γνωμοδοτεί  ως 
προς  αυτό,  προκειμένου  στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  όργανο  να  αποφανθεί  σχετικά  και  να 
αναδείξει  αυτόν στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση,  ο  οποίος,  στη συνέχεια,  θα 
κληθεί να υποβάλλει, όπως προβλέπεται, τα δικαιολογητικά του σταδίου της κατακύρωσης.
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ii. Επιστροφή των οικονομικών προσφορών των προσφορών που κρίθηκαν κατά 
την  αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων  ως  μη  αποδεκτές  και  δεν 
αποσφραγίσθηκαν. 

4.3.5. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο εν λόγω 
προσφέρων,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο ν. 2672/1998 (Α΄-290), οφείλει να υποβάλει εφάπαξ και εντός σφραγισμένου φακέλου, 
όλα  τα  απαιτούμενα  από  το  κεφ.  Γ΄  του  Παραρτήματος  Δ΄  της  παρούσας  δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  Η  Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.  προβαίνει  στην  αποσφράγιση  του  φακέλου  των 
δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης, που αυτός κατέθεσε, την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορισθεί στη σχετική πρόσκληση. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα ελεγχθούν-αξιολογηθούν ως προς την 
πληρότητα,  την κανονικότητα  και  τη  νομιμότητα.  Η Υπηρεσία διενέργειας  του διαγωνισμού 
εισηγείται  για  την  κατακύρωση  ή  μη  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  προς  τη 
Μ.ΕΠ.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.,  η  οποία  γνωμοδοτεί  ως  προς  αυτό,  προκειμένου  στη  συνέχεια  το 
αρμόδιο όργανονα αποφανθεί σχετικά.

4.3.6. Στον προμηθευτή στο οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το 
δε έγγραφο  της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Ο  εν  λόγω προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες,  από  την 
έγγραφη  ειδοποίηση  της  Υπηρεσίας,  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  Σύμβασης, 
προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία, που είναι απαραίτητα:

(α)  Στην  περίπτωση  που  ο  μειοδότης  είναι  ένωση  προσώπων  ή  κοινοπραξία, 
συμφωνητικό  έγγραφο σύστασης  ένωσης/  κοινοπραξίας,  εφόσον  ζητηθεί.  Στην  περίπτωση 
κοινοπραξίας, ο τύπος του εγγράφου πρέπει να είναι συμβολαιογραφικός.

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

(γ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 5.3. του παρόντος Παρατήματος (Β).

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει  για την υπογραφή της  σύμβασης το αργότερο 
μέσα σε 15 ημέρες  από την ημερομηνία  κοινοποίησης της ανακοίνωσης.  Στην  περίπτωση 
όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από 
την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 118/2007.

4.4. ΄Οσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στις διαδικασίες αποσφράγισης (παρ. 4.3.1, 4.3.3. 
και  4.3.5.),  λαμβάνουν  γνώση  των  δικαιολογητικών  που  κατατέθηκαν,  εντός  χρονικού 
διαστήματος  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  επομένη  της  ημερομηνίας 
ολοκλήρωσης της αποσφράγισής τους.  

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1. Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο της εγγυητικής επιστολής που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση 
και εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 
μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.  Τα 
αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων,  αν  δεν  είναι  διατυπωμένα  στην  Ελληνική,  θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση . 
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5.2.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  θα  συντάσσονται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα 
παράγραφο (Β.5.) και τα υποδείγματα του Παραρτήματος Ε΄. Οι εγγυητικές επιστολές δύναται 
να  έχουν διαφορετική του σχετικού υποδείγματος  διατύπωση, όταν  δεν  παρεκκλίνουν κατ΄ 
ουσίαν  από  τα  οριζόμενα  στο  εν  λόγω  υπόδειγμα  και  δεν  θέτουν  επιπλέον  όρους  και 
προϋποθέσεις.

5.3.   Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό:   Η  εγγύηση  αυτή  εκδίδεται  υπέρ  του 
συμμετέχοντος  για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%,  επί  της  συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 
      5.3.1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, θα πρέπει 
να  είναι  σύμφωνη  με  το  συνημμένο  Α΄  υπόδειγμα  (Παράρτημα  Ε΄)  και  πρέπει  να  ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η 
διακήρυξη. 

5.3.2.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τα  παρακάτω  αναγκαία 
στοιχεία, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη :

α.  Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει  ορισμένο 
ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και  απευθύνεται.

β. Τον αριθμό της διακήρυξης .
γ.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
δ.  Την ημερομηνία έκδοσής της.
ε.  Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

5.3.3.  Τυχόν  ελλείψεις  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής,  πέρα  των  αναγκαίων 
στοιχείων, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίηση του υποψηφίου αναδόχου.

5.3.4.  Η  εγγυητική  συμμετοχής  δύναται  να  καταπέσει  υπέρ  του  Δημοσίου  στις  εξής 
περιπτώσεις:

α. Μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β.  Μη  εμπρόθεσμη  προσέλευση  του  προμηθευτή  για  υπογραφή  της  σχετικής 

σύμβασης ή μη κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
γ.  Μη  εμπρόθεσμη  εκπλήρωση  λοιπών  υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  τη 

συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
δ. Ο προμηθευτής αποσύρει την προσφορά του ενώ αυτή είναι ακόμα σε ισχύ. 
ε. Δήλωση ψευδών στοιχείων κατά την υποβολή της προσφοράς του.

5.3.5.  Η  εγγυητική  επιστρέφεται  στον  Αντισυμβαλλόμενο  του  Διαγωνισμού  με  την 
κατάθεση  από  αυτόν  της  Εγγύησης  Καλής  Εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  στους  δε  λοιπούς 
διαγωνιζομένους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης 
περί αποκλεισμού τους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα 
από αυτόν που αποκλείστηκε.

5.4.  Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η 
κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς τον Φ.Π.Α.  .
       5.4.1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή  της σύμβασης 
και πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) 
και το συνημμένο Β΄ υπόδειγμα (Παράρτημα Ε΄).

5.4.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον  συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης,  κατά τον χρόνο που, με βάση τη σύμβαση,  ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μηνών .

5.4.3. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007.
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5.5. Εγγύηση προκαταβολής. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται σ΄ 
αυτή, χορηγείται στον προμηθευτή έντοκη προκαταβολή σε ποσοστό που αναφέρεται σ΄αυτή 
με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης . 

5.5.1. Η εγγύηση προκαταβολής πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 
25 παρ. 6 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) και το συνημμένο Δ΄ υπόδειγμα (Παράρτημα Ε΄) . 

5.5.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον  συμβατικό 
χρόνο  φόρτωσης  ή  παράδοσης,  κατά  τον  χρόνο  που  με  βάση  τη  σύμβαση ο  αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μηνών.

5.5.3.  Η  εγγυητική  προκαταβολής  επιστρέφεται μετά  την  εξόφληση  της  συμβατικής 
αξίας.

5.6. Εγγύηση καλής λειτουργίας. 
5.6.1.  Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να  καταθέσει  Χρηματική  Εγγύηση  με  τη  μορφή 

εγγυητικής επιστολής, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή συντήρησης των 
ειδών. 

5.6.2. Η εγγυητική επιστολή θα καλύπτει το  3% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 
Φ.Π.Α., για την εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών.

5.6.3.  Η  εγγύητική  αυτή  θα  κατατίθεται  στη  Δ/νση  Οικονομικών  του  Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης και τελική εξόφληση του προμηθευτή, θα ισχύει τρεις (3) μήνες επιπλέον του 
συμβατικού χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο Γ΄ 
υπόδειγμα  (Παράρτημα  Ε΄)  και  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  25  παρ.  12  του  π.δ.  118/2007 
(Κ.Π.Δ.).

5.6.4. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για 
οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση 
του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης  της  βλάβης  εκτός  των  αναλωσίμων  υλικών.  Ο  προμηθευτής  ύστερα  από 
σχετική ειδοποίηση, είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα που 
έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του . 

5.7. Στην περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν τον 
όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

5.8. Οι εγγυήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά σε πρωτότυπη μορφή. 

5.9.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.)       

6. ΤΙΜΕΣ 

6.1. Οι  τιμές  θα πρέπει  να δίδονται  μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται  δε ολογράφως και 
αριθμητικώς.  Προσφορές  που δεν  δίνουν τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή θέτουν ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

6.2.  Στις  τιμές  θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη 
επιβάρυνση,  εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και  θέση σε λειτουργία του 
υλικού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη.

6.3. Η αναγραφή σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται  με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου),  εφόσον  χρησιμοποιούνται  σε  ενδιάμεσους  υπολογισμούς.  Το  γενικό  σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία,  προς τα πάνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
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6.4.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια  η προσφερόμενη τιμή ή δεν 
δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

6.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.6.  Προσφορά  που  το  συνολικό  της  τίμημα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.7. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι.  Τιμή  μονάδος  του  είδους  σε  ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένων  των  υπέρ  τρίτων 

κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτού ελεύθερου.  
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής και συνολικό ποσό Φ.Π.Α..
(Σε  περίπτωση που αναφέρεται  εσφαλμένος  Φ.Π.Α.  αυτός  θα διορθώνεται  από την 

Υπηρεσία).
IΙΙ. Η συνολική τιμή προσφοράς .
Σε  περίπτωση λογιστικής  ασυμφωνίας  μεταξύ  της  τιμής  μονάδας  και  της  συνολικής 

τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

6.8. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς του 
είδους ελεύθερου στον τόπο παράδοσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) χωρίς τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.

6.9.  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και 
όχι στις τιμές των μερών του.  

6.10.   Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  προσφέροντες  στοιχεία 
απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  αυτοί  δε  υποχρεούνται  να 
παρέχουν αυτά.  

6.11.  Αν  για  τη  συγκεκριμένη  προμήθεια  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές 
[άρθρο  52  Π.Δ.  60/2007  (Α΄-64)]  σε  σχέση  με  το  αντικείμενό  της,  δύναται  να  ζητηθούν, 
εγγράφως, διευκρινήσεις.  Οι  διευκρινήσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως : 

α. Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων. 
β. Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την εκτέλεση  της προμήθειας . 
γ. Την πρωτοτυπία της προμήθειας, που προτείνει ο προσφέρων . 
δ.  Την  τήρηση  των  διατάξεων  περί  προστασίας  της  εργασίας  και  των  συνθηκών 

εργασίας που ισχύουν . 
ε. Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα . 
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων αποφασίζεται  από 

την Αναθέτουσα Αρχή η αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007.

7.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

7.1.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  ποσότητας  από  την 
προκηρυχθείσα, μέχρι ποσοστού  15%,  και  μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα, 
μέχρι  ποσοστού  50%,  εφόσον  πρόκειται  για  διαγωνισμό  προϋπολογισθείσας  αξίας  από 
100.001 ευρώ και άνω, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

7.2.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζομένου  από  τη  διακήρυξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή . 
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7.3.  Σε  περίπτωση  επαύξησης  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  μπορεί  να  μετατίθεται  ο 
χρόνος παράδοσης μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου . 

7.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις . 

8. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

8.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, αν ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, δεν προσκομίζει, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση,  ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα  και  τα  δικαιολογητικά,  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Π.Δ. 
118/2007 και στη παρούσα διακήρυξη (κεφ. Γ΄ Παραρτήματος Δ΄), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις κείμενες διατάξεις, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός 
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται  στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής.

8.2.  Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει,  σύμφωνα με τα ανωτέρω, ένα ή 
περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  απαιτούνται  από  αυτές,  ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται . 

8.3. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο 
υπόχρεος  προς  τούτο  προσφέρων  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  και  προσηκόντως  κατά  το 
στάδιο  της  κατακύρωσης  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που 
απαιτούνται  με  την  παρούσα  διακήρυξη,  καταπίπτει  υπέρ  του  Δημοσίου  η  εγγύηση 
συμμετοχής του μειοδότη.  Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του 
μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη 
διακήρυξη  καθοριζόμενα  ελάχιστα  αναγκαία  όρια  των  οικονομικών  και  τεχνικών 
προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007. 

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9.1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

9.2.  Η  προσφορά  διαγωνιζομένου  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη σε  κάθε  μία  ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

α.  Έλλειψη  δικαιώματος  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παρ.2.1. 
παρόντος παραρτήματος (Β).

β.  Έλλειψη  οποιουδήποτε  δικαιολογητικού  ή/  και  παράβαση  οποιασδήποτε 
υποχρέωσης των κεφαλ.  Α, Β, και Γ του Παρατήματος Δ. 

γ. Υπάρχουν διορθώσεις που τη καθιστούν ασαφή.
δ. Προσφορά που δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
ε.  Προσφορά που δεν  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στην παραγρ.  3.1. 

παρόντος Παραρτήματος Β΄.
στ. Προσφορά η οποία δηλώνει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο.
ζ. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αυτή δεν δίνεται σε ευρώ. 
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η.  Προσφορά  στην  οποία  η  προσφερόμενη  τιμή  δεν  είναι  ενιαία  για  όλη  την 
προσφερόμενη ποσότητα.

θ.  Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσης της 
τιμής προσφοράς.

ι. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
ια.  Προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 

διακήρυξης.
ιβ.  Προσφορά η οποία δηλώνει  χρόνο παράδοσης των υλικών μεγαλύτερο από τον 

προβλεπόμενο στη διακήρυξη.
ιγ. Προσφορά η οποία εμφανίζει  οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους 

(εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), είτε σε μερικό είτε σε γενικό σύνολο, σε άλλο 
μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.

ιδ. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από 
την ελάχιστη ζητούμενη.

ιε. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
ιστ. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται .
ιζ. Προσφορά που συνοδεύεται από μη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή αυτή 

δεν καλύπτει όλη την προσφερόμενη ποσότητα.
ιη. Υπερβολικά χαμηλή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.11 παρόντος 

Παραρτήματος (Β).
ιθ. Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω 

του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 
(τιμή  Dumping)  ή  ότι  το  προσφερόμενο  προϊόν  είναι  αποδέκτης  εξαγωγικής  επιδότησης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 παρόντος Παραρτήματος (Β).

κ.  Μη προσήκουσα κατάθεση  δειγμάτων,  στην  περίπτωση που απαιτούνται  από τη 
διακήρυξη.

κα. Για τυχόν λοιπούς λόγους που αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη.

9.3.  Προσφορά  απορρίπτεται  ως  εκπρόθεσμη σε  περίπτωση  που υποβάλλεται  στην 
Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης.

10. ΣΥΜΒΑΣΗ

10.1.  Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  υπογράφεται  και  από  τα  δύο 
συμβαλλόμενα  μέρη  σύμβαση σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  υπόδειγμα 
(Παράρτημα  Ζ΄).   Η  Υπηρεσία  συμπληρώνει  στο  κείμενο  του  υποδείγματος  σύμβασης  τα 
στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και 
η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.

10.2. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής, στον οποίο έγινε κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσκομίσει :

α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση.
β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 5.3. παρόντος Παραρτήματος (Β). 

10.3. Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει  όλα τα στοιχεία της 
παρ. 2 του άρθρου 24 του π.δ. 118/2007.
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10.4. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως  προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών.

10.5. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  τροποποίηση  προβλέπεται  από 
συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

11.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

11.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση . 

11.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
να  παρατείνεται  μέχρι  το  ¼ αυτού,  με  επιφύλαξη των δικαιωμάτων του  Δημοσίου  για  την 
επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου (άρθρα 26 και 32 του π.δ. 
118/2007).

Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα 
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 
ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος . 

11.3.  Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης επιτρέπεται  μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 
την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  και  στην  περίπτωση  της  παρ.  7.3. 
παρόντος παραρτήματος.

11.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη  υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

11.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

12.1. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή, που θα ορισθεί με 
μέριμνα της Δ/νσης Πληροφορικής /Α.Ε.Α., και θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία παράδοσης τους.

12.2. Κατά την παραλαβή θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι που προβλέπονται από όρους του 
Παραρτήματος ΣΤ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές).

12.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του π.δ. 118/2007 και της 
υπ΄αριθ. Π1/2489 από 22.8.1995 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου.

13.  ΠΛΗΡΩΜΗ
              
13.1. Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους 
πληρωμής : 
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α. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
β.  Ι.  Χορήγηση έντοκης  προκαταβολής,  μέχρι  ποσοστού 50% της  συμβατικής  αξίας 

χωρίς  Φ.Π.Α.,  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  με  την  κατάθεση  ισόποσης  εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής,  που θα είναι  σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 
118/2007 (Κ.Π.Δ.) και το Δ΄ υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄ παρούσης.

     ΙΙ. Το υπόλοιπο, με τον συνολικό ΦΠΑ, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
Η  χορήγηση  της  ανωτέρω  προκαταβολής  θα  γίνεται  εντόκως  και  σύμφωνα  με  τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 25 παρ. 6, 32 παρ. 5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του π.δ. 118/2007 
(Κ.Π.Δ.). 

 Σε  περίπτωση  επιλογής  πληρωμής  με  προκαταβολή  κατά  την  εξόφληση  θα 
παρακρατείται  τόκος  επί  της  εισπραχθείσης  προκαταβολής  και  για  χρονικό  διάστημα 
υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής του υλικού. 

Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, που ισχύει κατά το 
χρόνο έκδοσης του Χρηματικού Εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι 
την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής (απόφ. 2/51557/0026/10.9.2001 
ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών). 

Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρεις 
(3) τρόπους πληρωμής, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος 
ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.  

13.2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 35 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

13.3. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Υποπαράγραφο Ζ.5. ‘’Συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών’’ της Παραγράφου Ζ΄  ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της  16ης Φεβρουαρίου  2011  για  την  καταπολέμηση  των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές’’  του Ν. 4152/2013 (Α΄-107), καθίσταται 
υπερήμερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο (δανειστής).

Το ύψος των τόκων υπερημερίας, που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα 
αρχή,  υπολογίζεται  με  βάση  το  επιτόκιο  αναφοράς,  το  οποίο  για  το  πρώτο  εξάμηνο  του 
σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το 
δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.

13.4. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ 
της  ημερομηνίας  εκδόσεως  του  πρωτοκόλλου  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής 
παραλαβής. 
                
13.5. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα υπόλογο 
του σχετικού έργου, με την έκδοση απ΄ αυτόν επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά την 
οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  τους  και  εφόσον  υποβληθούν  στη  Δ/νση 
Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .

13.6.  Η  παρούσα  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012, σύμφωνα με  τη Συλλογική Απόφαση Ε0508 ΤΡΟΠ. 0 - Ε.Π. 
‘’Εδαφική Συνεργασία 2007-2013’’ / ‘’Ελλάδα-Κύπρος’’ για το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία 
σε Θέματα Ασφαλείας». 
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14.  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Προδικαστικές  προσφυγές κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  της  συμμετοχής 
προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής 
απόφασης υποβάλλονται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 (Α΄-173), 
όπως ισχύουν. 

15.  ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

15.1.  Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που  κατά 
παράβαση  των  άρθρων  138  και  182  της  Διεθνούς  Σύμβασης  Εργασίας  απασχολούν  ή 
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

15.2. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της 
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
        

16.  DUMPING   – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  

16.1.  Η προσφορά απορρίπτεται και  στην  περίπτωση που  διαπιστωθεί  ότι  εφαρμόζεται 
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης 
του προϊόντος για εμπορία (τιμή  Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες ή οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι γνώστες 
των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 
εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις 
βιομηχανοποίησης  (που  αφορούν  στα  ενδιάμεσα  προϊόντα)  για  τη  κατασκευή  του  τελικού 
προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη 
σχετική διακήρυξη στην προσφορά των προσφερόντων.

16.2. Οι κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί 
τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) ή δεν 
λειτουργούν  στο  πλαίσιο  ολοκληρωμένης  Τελωνειακής  Ένωσης  με  την  Ε.Ε.,  οφείλουν 
εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης 
του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

16.3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσής της οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από 
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την 
Αυστραλία,  τη  Ρουμανία,  τη  Βουλγαρία,  το  Ισραήλ  και  την  Τουρκία  καθώς  και  κάθε  άλλο 
κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του 
Π.Ο.Ε.  (W.T.O.)  ή  που  συνδέεται  με  την  Ε.Ε.  στο   πλαίσιο  ολοκληρωμένης  Τελωνειακής 
Ένωσης.

17.  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ/ ΕΝΩΣΕΙΣ

17.1. Η ένωση ή κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά,  είτε  από  όλους  τους  προμηθευτές  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από 
εκπρόσωπό  τους  εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην  προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 
της ένωσης/ κοινοπραξίας προμηθευτών.  
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Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

17.2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από 
τη  Σύμβαση υποχρεώσεών τους,  ανεξαρτήτως  του  τρόπου πληρωμής  και  του  προσώπου 
(φυσικού  ή  νομικού)  που  ενεργεί  γενικότερα  για  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας.

Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ των μελών συμφωνίες περί  κατανομής των ευθυνών τους 
έχουν ισχύ  μόνον στις  εσωτερικές  τους σχέσεις  και  σε  καμία  περίπτωση δεν δύνανται  να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις 
ευθύνες  και  τις  υποχρεώσεις  του  άλλου  ή  των  άλλων  μελών  για  την  ολοκλήρωση  της 
προμήθειας.

17.3.  Σε  περίπτωση που  κατά  το  χρόνο  αξιολόγησης  των  προσφορών ή  τη  διάρκεια  της 
εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  οποιοδήποτε  από  τα  Μέλη  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας,  εξαιτίας 
αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας,  δεν μπορεί  να ανταποκριθεί  στις 
υποχρεώσεις  του,  τα  υπόλοιπα  μέλη  συνεχίζουν  να  έχουν  την  ευθύνη  ολοκλήρωσης  της 
Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Στην  περίπτωση  που  η  εκπλήρωση  των  συμβατικών  όρων  δεν  δύναται  από  τα 
υπόλοιπα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, αυτά μπορούν να προτείνουν υποκατάσταση του 
εξερχόμενου μέλους με έτερο, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο (έτερο μέλος) τύχει της έγκρισης 
του Αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

21



Ανήκει στην Διακήρυξη 3/2013 Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Κριτήριο κατακύρωσης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

2. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά αξιολογούνται 
μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους 
της διακήρυξης .

3. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει  το 
μικρότερο λόγο [ Λ ] της Τιμής προσφοράς [συγκριτικής] προς τη σταθμισμένη βαθμολογία της.

Λ = Συγκριτική τιμή
Σταθμισμένη βαθμολογία

3.1. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή προσφοράς 
των  προς  προμήθεια  υλικών  και,  όταν  από  την   διακήρυξη   προβλέπεται,  το  κόστος 
εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και το συνολικό κόστος συντήρησης (για τα απαιτούμενα 
από την παρούσα έτη). 

     
3.2. Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου : 

Συγκριτική Τιμή  = Τ + [Κ]

       όπου:   Τ = συνολική τιμή προσφοράς  με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.  
                   Κ = κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης για το σύνολο του είδους
                   με  κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α..

3.3. Η σταθμισμένη βαθμολογία προκύπτει ως εξής:
I.  Για  κάθε  τεχνική  προσφορά  βαθμολογούνται  τα  επιμέρους  κριτήρια  των 

ομάδων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ ‘’ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
II. Η συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου:
• καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
• αυξάνεται  μέχρι  110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται  οι  απαιτήσεις 

των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
• με  110  βαθμούς  βαθμολογείται  η  προσφορά  (ανά  κριτήριο)  που 

υπερκαλύπτει σε μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
και οι υπόλοιπες βαθμολογούνται (ανά κριτήριο)  αναλογικά.
Η  υπερκάλυψη  των  τεχνικών  προδιαγραφών  εξετάζεται  ανά  κριτήριο  και 

τεκμηριώνεται λεπτομερώς.
III.  Η  σταθμισμένη  βαθμολογία  κάθε επί  μέρους  κριτηρίου  προκύπτει  από το 

γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού (π.χ. το κριτήριο Α.1 έχει συντελεστή 
βαρύτητας 10%, το κριτήριο Β.1 έχει συντελεστή βαρύτητας 7,5% κλπ) επί τη βαθμολογία του 
και στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

IV. Προσθέτοντας τον σταθμισμένο βαθμό κάθε επιμέρους κριτηρίου της κάθε 
ομάδας (π.χ. Α.1 + Α.2 + Α.3 + ….) προκύπτει η συνολική βαθμολογία της ομάδας Α.

  Με τον ίδιο τρόπο προκύπτει και η βαθμολογία της ομάδας Β.
V.  Το  άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων Α  και  Β  αποτελεί  τον  τελικό 

βαθμό τεχνικής αξιολόγησης (σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς).

4.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

22



Ανήκει στην Διακήρυξη  3/2013 Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι προσφέροντες υποβάλλουν,  μαζί με την προσφορά τους,  εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού,  τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του π.δ. 
118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
              
1.  Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  κατά  το  άρθρο  25  του  π.δ.  118/2007  και 
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  5.3.  του  Παραρτήματος  Β΄  (5% επί  της  συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.).

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκάστοτε 
ισχύει,  με  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής,  στην  οποία  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του 
διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να  δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής 
της  προσφοράς τους οι  προσφέροντες  δεν  έχουν καταδικασθεί  με  αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ήτοι : 

α.  Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, 
σελ. 1).

β. Δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του 
Συμβουλίου  της  26ης Μαΐου  1997  (ΕΕ  C195  της  25.6.1997),  σελ.  1)  και  στο  άρθρο  3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, 
σελ. 2).

γ.  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

δ. Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες  δραστηριότητες  (EE L 166  της  28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας  ,  η  οποία 
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  2001/97/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου,  EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 
(Α΄-173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄-305). 

ε. Κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

στ.  Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο,  την  ως  άνω  υπεύθυνη 
δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 2 
του παρόντος υποβάλλουν: 

- Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση, 

αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην ΄Ενωση ή Κοινοπραξία. 
- Ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.  
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκάστοτε 
ισχύει,  με  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής,  στην  οποία  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του 
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διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους οι προσφέροντες : 

α. Δεν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

β. Δεν τελούν (οι διαγωνιζόμενοι) υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι  δεν τελούν  υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία . 

γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, 
ότι  δεν τελούν σε  διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία . 

δ.  Είναι  ενήμεροι ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας  και  επικουρικής)  αναφέροντας  όλους  τους  φορείς  στους 
οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους . 

ε.  Είναι  εγγεγραμμένοι στο  οικείο  Επιμελητήριο  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους, 
αναφέροντας τα ειδικά, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

-  Τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δηλώνουν  ότι  είναι  εγγεγραμμένα  στα 
μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  ή  σε  ισοδύναμες 
επαγγελματικές  οργανώσεις,  ομοίως  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  κατά  την  ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

στ.  Δεν  είναι  ένοχος  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που 
απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

ζ. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας . 
η.  Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού . 

θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) . 
ι. Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών (σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 15 του Παραρτήματος Β΄) .
ια. Το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω 

του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή 
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης – αφορά μόνο κατασκευαστές ή εμπορικούς εκπροσώπους 
προϊόντων  χωρών που δεν  έχουν αποδεχθεί  τα  πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε (βλ. παρ.15 Παραρτήματος Β΄).

ιβ.  Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβε 
γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

ιγ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (κεφαλ. Γ΄ παρόντος παραρτήματος Β΄), κατά περίπτωση, και 
σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  20  του  πδ  118/2007,  προς 
απόδειξη των ως άνω δηλώσεων (παρ. Α.2 και Α.3.). 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του . 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007, εφόσον 
οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους. 
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5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, και συγκεκριμένα:

5.1. α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. :
(1) ΦΕΚ σύστασης,
(2) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες 

οι  μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο  κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει).

(3)  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

(4)  ΦΕΚ στο  οποίο  έχει  δημοσιευτεί  ανακοίνωση  περί  εκπροσώπησης  του  νομικού 
προσώπου βάσει του καταστατικού του και τυχόν ειδικότερης εκπροσώπησης από μεταβίβαση 
εξουσιών-αρμοδιοτήτων. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σχετικής δημοσίευσης, δύναται 
να κατατεθεί σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η..

(5) Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. 
περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 
(εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  του  διαγωνιζομένου)  για  υπογραφή  και 
υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
φορέα  την  προσφορά  και  τα  λοιπά  απαιτούμενα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  και  ορίζεται 
συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος.

β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και Ε.Ε. :
(1) Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει).
(2)  Πιστοποιητικά  από  τα  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  περί  των  τροποποιήσεων  του 

καταστατικού
(3) Έγγραφο του Νομίμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

στο  οποίο  μπορεί  να  περιέχεται  και  εξουσιοδότηση  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το 
καταστατικό του νομικού προσώπου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση 
που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα την προσφορά και 
τα  λοιπά  απαιτούμενα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  και  ορίζεται  συγκεκριμένο  άτομο,  ως 
αντίκλητος.

γ. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο   :  
(1) Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του.

δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση / Κοινοπραξία, 
(1) Υποβάλλονται  για κάθε μέλος όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση έγγραφα .
(2) Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να εγκρίνεται 

η σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
και στο οποίο θα περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό 
του  κάθε  μέλους)  για  υπογραφή  και  υποβολή  της  προσφοράς  σε  περίπτωση  που  δεν 
υπογράφει  ο  ίδιος  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  κάθε  μέλους  την  προσφορά  και  τα  λοιπά 
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού. 

(3) Συμφωνητικό συνεργασίας όπου :
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(α) θα αναλαμβάνουν τα μέλη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη 
συμμετοχή  τους  στο  διαγωνισμό  και  την  ευθύνη  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της 
σύμβασης,

(β) θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της 
για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και 
των μελών έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής, στην περίπτωση που δεν υπογράφουν όλα τα 
μέλη της ένωσης την κοινή προσφορά.

 Ο κοινός εκπροσώπος ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ.118/2007,

(γ) θα ορίζουν ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση/Κοινοπραξία ,
(δ) θα οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε 

μέλος στην Ένωση/Κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς, 

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

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  στην 
οποία  θα  αναφέρουν  ότι  πληρούν  τις  αναγκαίες  ελάχιστες  απαιτήσεις  οικονομικής  και 
χρηματοπιστωτικής ικανότητας και επάρκειας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 6 του Κεφ. 
Γ΄ ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ’’ του παρόντος Παραρτήματος (Δ), καθώς και ότι θα 
προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π.Δ. 
118/2007 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω . 
   Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του . 

Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (Υποβάλλονται 
με την Τεχνική Προσφορά)      :

Ο συμμετέχων υποχρεούται : 

1.  Να  δηλώνει στην  προσφορά  του  την  χώρα  καταγωγής  του  τελικού  προϊόντος  που 
προσφέρει και, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, την επιχειρηματική μονάδα στην 
οποία  θα κατασκευάσει  το  προσφερόμενο  προϊόν,  καθώς και  τον  τόπο εγκατάστασής  της 
(πλήρης Δ/νση) . 

2. Να δηλώνει στην προσφορά του, όταν δεν κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική 
του  επιχειρηματική  μονάδα,  την  επιχειρηματική  μονάδα,  στην  οποία  θα  κατασκευαστεί  το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση). 

3.  Επίσης,  πρέπει να  επισυνάψει στην προσφορά του  υπεύθυνη δήλωσή του προς τον 
Φορέα (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει  από την 
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής 
του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί 
έναντί  του την εκτέλεση της συγκεκριμένης  προμήθειας,  σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή .                        
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Γ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο  20  του  π.δ.  118/2007  (Κ.Π.Δ.),  ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την  κοινοποίηση της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σ΄  αυτόν,  με  βεβαίωση 
παραλαβής  ή  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  ν.2672/1998  (Α΄-290),  οφείλει  να 
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Οι ΄Ελληνες πολίτες:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για: 
(1) Κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, ήτοι:

            - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
           - Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ  C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
          -  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
         - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της  οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου,  της  10ης Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη 
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες  δραστηριότητες  (EE L 166  της  28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας  ,  η  οποία 
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  2001/97/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου,  EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 
(Α΄-173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄-305). 

(2)  Κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(3)  Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
            Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις . 

β.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν 
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και  επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση . 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί 
κύριας  και  επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης στους  οποίους ο  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό (εφόσον υπάρχει μεταβολή 
από όσα δηλώθηκαν στη υπεύθυνη δήλωση που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής).

ε.  Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  που  ο  συμμετέχων 
δηλώνει  στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  προηγουμένης  παραγράφου,  από  τα  οποία  να 
προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής)  κατά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

στ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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ζ.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται  αφενός η 
εγγραφή  τους  σ΄αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του 
διαγωνισμού  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα,  απαιτείται  σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια  αρχή  του 
Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω 
περιπτώσεων β, γ, ε και στ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό . 

2. Οι αλλοδαποί : 
α.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1.1. παρόντος κεφαλαίου (Γ).

β.  Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους .  

γ.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή δεν τελούν 
σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση κατά το δίκαιο 
της χώρας τους. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί 
κύριας  και  επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης στους  οποίους ο  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό (εφόσον υπάρχει μεταβολή 
από όσα δηλώθηκαν στη υπεύθυνη δήλωση που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής).

ε.  Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 

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

3.  Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα. 
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 

ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  του  νομικού  προσώπου,  των  ως  άνω 
παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., 
τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε 
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του . 

β.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  ή  ειδική 
εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
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γ. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των 
νομικών  προσώπων  έχει  υπάρξει  οποιαδήποτε  αλλαγή  ή  τροποποίηση,  ο  προμηθευτής 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 
τροποποίηση καταστατικού).
            
4.  Οι συνεταιρισμοί : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 παρόντος κεφαλαίου (Γ). 

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β-στ της παραγράφου 1, εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β-ε της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται 
για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3 παρόντος 
κεφαλαίου (Γ).

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα . 

5.  Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
           Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ΄Ενωση /Κοινοπραξία . 

6. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετασχόντων και τα όρια τους : 

α. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης .
β. Τα ΦΕΚ με τους ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (έτη 2010, 2011, 2012) από τα 

οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο 
όρο  για  το  ανωτέρω  χρονικό  διάστημα,  είναι  ίσο  ή  μεγαλύτερο  με  το  50%  της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους.  

-  Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  ισολογισμών  θα  υποβάλλονται επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων .

-  Εάν  η  επιχείρηση  λειτουργεί  για  χρόνο  μικρότερο  της  τριετίας  θα  υποβάλει 
ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί . 

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Η  ένωση  /  κοινοπραξία  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  η  οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε 
από  εκπρόσωπό  τους  εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Οι  ενώσεις  και  οι 
κοινοπραξίες προμηθευτών, υποχρεούνται, μαζί με την προσφορά τους, να υποβάλλουν όλα 
τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία.  Κατ΄ εξαίρεση, η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να είναι  είτε στο 
όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης, είτε στο όνομα ενός εξ αυτών, πλην όμως 
τότε  θα  περιλαμβάνει  όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων των  μελών της 
κοινοπραξίας ή ένωσης. 

2. Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπη μορφή. 

3. Το  πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να  είναι  το 
πρωτότυπο  ή  φωτοαντίγραφο  εκ  του  πρωτοτύπου,  υπογεγραμμένο  ταυτόχρονα  με  το 
πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή να έχει εκδοθεί από το διαδίκτυο μέσω του 
‘’ΤAXIS NET’’.
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4. Tα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται  ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή 
τους σε πρωτότυπη μορφή. 

5. Δεν  απαιτείται  επικύρωση  αντιγράφου  ή  φωτοαντιγράφου  αν  τούτο  συνοδεύεται  από 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην 
οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει  την ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του 
ν.2690/1999).
 
6.  Εάν  σε  κάποια  Χώρα  βεβαιώνεται  από  οποιαδήποτε  αρχή  της  ότι  δεν  εκδίδονται  τα 
απαιτούμενα από την παρούσα έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις των κεφ. Α΄ και Γ΄ παρόντος παραρτήματος (Δ) δύναται να 
αντικατασταθούν  από  ένορκη  βεβαίωση  του  ενδιαφερόμενου  ή,  όπου  δεν  προβλέπεται  η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  του  κράτους  καταγωγής  ή 
προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο 
οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις . 

7. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία συντάξεως (δηλ. ημερομηνία υπογραφής, άρα και 
ημερομηνία  θεώρησης)  των υπεύθυνων δηλώσεων τις  παρ.  4  του άρθρου 8  του Ν. 
1599/1986, που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Α΄  του 
παρόντος  παραρτήματος  Δ΄,  πρέπει  να  συμπίπτει  με  την  ημερομηνία  υποβολής  τις 
προσφοράς, ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση τις διακήρυξης, και την ημερομηνία αυτή 
(υποβολής προσφοράς) (σχετικές αποφάσεις ΣτΕ 198/2011, 1203/2010, 781/2010, 336/2010).
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Ανήκει στην Διακήρυξη  3/2013  Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Α.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Ονομασία Τράπεζας ...................................
     Κατάστημα  ..........................................
     (Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ
      Τηλ……,  FAX……….) Ημερομηνία έκδοσης............... 

                                 
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77  Α Θ Η Ν Α      
      

   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΕ ΑΡΙΘ. ...................
    ΕΥΡΩ ..................

    
  'Eχουμε την τιμή να σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας εγγυητικής 
επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι  της ενστάσεως της διαιρέσεως και 
της  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  ......................................,  υπέρ  της 
Εταιρείας  ........................................,  Δ/νση  ........................................................  για  τη 
συμμετοχή  της  στο  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  ..................  για  την  προμήθεια 
……………………...................  ...............................................................,  σύμφωνα  με  την  υπ' 
αριθμ. 3/2013  διακήρυξής σας.  

Η   παρούσα  εγγύηση   καλύπτει   μόνο   τις   από   τη  συμμετοχή  στον   ανωτέρω 
διαγωνισμό  απορρέουσες  υποχρεώσεις  της  εν  λόγω  Εταιρείας, καθ' όλο το χρόνο ισχύος 
της.

Το  παραπάνω  ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή 
σας, ολικά ή μερικά,  χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση  ή  ένσταση  και   χωρίς  να 
ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από  απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου .

Η παρούσα ισχύει μέχρι την .................................... (ημερομηνία).
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.  
      Βεβαιώνεται  υπεύθυνα, ότι  το  ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για 
την Τράπεζά μας .
   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ο  χρόνος  ισχύος  της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος ένα 
(1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη.
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Β.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ……………………………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ
Τηλ……..,  Fax……..)

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………….

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

            ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
            ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
            Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
            Π. Κανελλοπούλου 4
            101 77 – ΑΘΗΝΑ

          ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ …………………
                                  ΕΥΡΩ…………………………………………………….

            ΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι  της ενστάσεως της διαιρέσεως και της 
διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………. ……………………………… (και 
ολογράφως) ………………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, 
υπέρ  της  εταιρείας  ……………………..……………………………………………,  δ/νση 
…………………………………. …………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 
όρων  της  με  αριθμό  ………… σύμβασης,  που  υπέγραψε  μαζί  σας,  για  την  προμήθεια 
………………………………………….. (αρ. διακήρυξης 3/2013) και  το οποίο ποσό καλύπτει το 
10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας #.................................# ΕΥΡΩ αυτής. 
            Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή 
σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας . 
            Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης υπόκειται  στο 
εκάστοτε ισχύος τέλος χαρτοσήμου . 
            Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………..

 Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.  
            Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  τον   συμβατικό  χρόνο 
φόρτωσης  ή  παράδοσης,  κατά  τον  χρόνο  που,  με  βάση  τη  σύμβαση,  ο  αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται 
από τη διακήρυξη.

32



Γ.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 Ονομασία Τράπεζας ...................................
 Κατάστημα  ..........................................
 (Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ
Τηλ……..,  Fax……..)  

Ημερομηνία έκδοσης............... 
                                 
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77  Α Θ Η Ν Α      
      

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ...................
    ΕΥΡΩ ..................

    
   Έχουμε την τιμή να σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας εγγυητικής 
επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι  της ενστάσεως της διαιρέσεως και 
της  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ......................................  (και  ολογράφως) 
………………,  στο  οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η  υποχρέωσή  μας,  υπέρ  της  εταιρείας 
…………………………….………………………………………………………….,  Δ/νση  ……….. 
……………………………………………………., για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ΄ 
αυτής  ειδών της  με  αριθμό σύμβασης ……………….,  που υπέγραψε μαζί  σας  η  εν  λόγω 
εταιρεία  για  την  προμήθεια  ………………………  (αρ.  Διακήρυξης  3/2013)  προς  κάλυψη 
αναγκών  του  ……………………………………….  και  το  οποίο  ποσό  καλύπτει  το  3%  της 
συμβατικής προ  Φ.Π.Α. αξίας εκ ……………. ΕΥΡΩ αυτής. 
          Το  παραπάνω  ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη 
της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από  απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
       Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου .
         Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………(ημερομηνία).
        Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιούται  υπεύθυνα, ότι  το  ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για 
την Τράπεζά μας .
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Δ.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………………….
Κατάστημα ……………………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ
Τηλ……,  Fax……………)

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………
       

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
   KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

              ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
              ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
              Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
              Π. Κανελλοπούλου 4
              101 77 – ΑΘΗΝΑ

      ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ…………….
      ΕΥΡΩ…………………………………..

            ΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι  της ενστάσεως της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ   .…………………………………….  υπέρ  της  επιχείρησης 
………………………………….., Διεύθυνση ……………………………………… για τη λήψη από 
αυτή ποσού προκαταβολής ευρώ ……………………………………. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 
………………… σύμβαση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά την προμήθεια 
…………………….………………………………………………………..
…………………………………
και  το  οποίο  ποσό  αντιστοιχεί  στο  …………….%  της  συμβατικής  αξίας,  χωρίς  Φ.Π.Α.., 
#....................#€, αυτής . 

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας σας που έχει 
συνάψει τη σύμβαση και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρείς (3) ημέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη παράδοσης του υλικού η καταβολή τόκων καλύπτεται 
από το ποσό της προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 32 και 34 του π.δ. 
118/2007 ‘’Κ.Π.Δ.’’ (Α΄-150). 

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου .

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την…………………………… (ημερομηνία).
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  τον   συμβατικό  χρόνο 
φόρτωσης  ή  παράδοσης,  κατά  τον  χρόνο  που,  με  βάση  τη  σύμβαση,  ο  αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται 
από τη διακήρυξη.
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Ανήκει στην Διακήρυξη  3/2013  Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ.Α.Ε. : 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Κ.O.Ε. : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ :  14
ΤΜΗΜΑ  1o ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗ :
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ 101 77, ΑΘΗΝΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο  εξοπλισμός  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  κάλυψη  αναγκών  της  Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Οι  συσκευές ανίχνευσης πλαστότητας  θα εγκατασταθούν ώστε να επιτυγχάνεται  ο πλήρης 
έλεγχος και εντοπισμός πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι 
ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της ταυτότητας του ελεγχόμενου ατόμου, ώστε να εμποδίζεται η 
είσοδος των κατόχων των ανωτέρω παράνομων εγγράφων στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση 
στον ενιαίο χώρο Schengen. 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δεκατέσσερις  (14)  συσκευές  Ελέγχου  Πλαστότητας  Ταξιδιωτικών  Εγγράφων,  ώστε  να 
επιτυγχάνεται ο έλεγχος της γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων αποδεικτικών 
ταυτότητας,  προκειμένου να διαπιστωθεί  εάν είναι  αυθεντικά,  εξ  υπαρχής πλαστά  ή έχουν 
αλλοιωθεί (νοθευθεί) ορισμένα από τα χαρακτηριστικά τους. 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η  προσφορά  πρέπει  να  καλύπτει  κάθε  απαίτηση  της  διακήρυξης  γεγονός  το  οποίο  θα 
αποδεικνύεται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης.

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI ΟΡΟΙ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Οι  πίνακες  αναλυτικών  τεχνικών  προδιαγραφών που  ακολουθούν θα συμπληρωθούν  από 
τους προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις 
ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:
Η  λέξη  “ΝΑΙ”,  που  σημαίνει  ότι  η  αντίστοιχη  προδιαγραφή  είναι  υποχρεωτική  για  τον 
προμηθευτή.  Για  τις  περιπτώσεις  όπου  υπάρχει  «ΝΑΙ»  σε  τίτλο  απαιτήσεων,  ο  οποίος 
αναλύεται  σε  επιμέρους  χαρακτηριστικά,  θεωρείται  ότι  η  απαίτηση  περιλαμβάνει  όλα  τα 
επιμέρους  χαρακτηριστικά  και  πρέπει  να  δοθεί  απάντηση  για  το  καθένα  χωριστά.  Η 
συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του 
κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.
Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή 
ελάχιστο).

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα 
έχει :
Την  ένδειξη  “ΝΑΙ”  εάν  από  την  προσφορά  πληρούται  η  αντίστοιχη  προδιαγραφή  ή 
αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση. 
Ένα αριθμητικό μέγεθος  από το  οποίο θα προκύπτει  εάν  ικανοποιείται  ή  όχι  η  αντίστοιχη 
προδιαγραφή.

Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφονται  υποχρεωτικά οι  παραπομπές ανά κελί,  σε άλλα σημεία της 
προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λπ. 
από τα οποία τεκμηριώνονται  και  αιτιολογούνται  πλήρως οι  απαντήσεις  της προηγούμενης 
στήλης της προσφοράς.
Όλο  το  παραπάνω  υλικό  τεκμηρίωσης  θα  αποτελέσει  ξεχωριστό  τόμο  της  προσφοράς,  ο 
οποίος και θα είναι  αριθμημένος ανά σελίδα. Οι παραπομπές θα γίνονται  σε συγκεκριμένη 
σελίδα  ή  σελίδες  του  τόμου αυτού.  Γενικές  αναφορές  ή  ασαφείς  παραπομπές  δύναται  να 
αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία 
των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
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Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Αριθμός συσκευών. 14
2. Όλες  οι  προαναφερόμενες  συσκευές  θα  πρέπει  σε 

επίπεδο εξαρτήματος να είναι ακριβώς όμοιας σύνθεσης 
(κατασκευαστής και μοντέλο). ΝΑΙ

3. Η συσκευή πρέπει να έχει εργονομικό σχεδιασμό, ώστε 
να  είναι  απλή,  φιλική  στο  χρήστη  και  αποτελεσματική, 
παρέχοντας άμεσα και μη αμφισβητήσιμα αποτελέσματα. ΝΑΙ

4. Η συσκευή να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους. Να 
συνοδεύεται  απαραίτητα από Η/Υ,  οθόνη,  λογισμικό και 
όλα  τα  παρελκόμενα  εξαρτήματα  προκειμένου  να 
καθίσταται πλήρως λειτουργική.

ΝΑΙ

5. Η συσκευή να είναι αυτόνομη ως προς την λειτουργία της 
και τελευταίας τεχνολογίας. ΝΑΙ

6. Σύστημα παραγωγής ειδώλων και φωτισμού
Η συσκευή να διαθέτει:
• Έγχρωμη ψηφιακή IR κάμερα, με δυνατότητα οπτικής 

μεγέθυνσης  τουλάχιστον  x20  φορές,  η  οποία  θα 
εμφανίζεται κατά τη χρήση του λογισμικού.  

• Δυνατότητα  εμφάνισης  επί  της  οθόνης,  κάθε  φορά, 
των παραμέτρων λειτουργίας.

• Εκπεμπόμενο υπέρυθρο (ΙR) και  ορατό φωτισμό με 
λυχνίες κατάλληλης ισχύος.

• Διερχόμενο (transmitted) ορατό φωτισμό.
• Πλάγιο,  αμφίπλευρο,  φωτισμό  με  μία  λυχνία 

κατάλληλης  ισχύος  σε  κάθε  πλευρά,  ανεξάρτητα 
επιλεγόμενη.

• Διερχόμενο  (transmitted)  ορατό  φωτισμό  υψηλής 
έντασης (spot).

• Προσπίπτοντα και διερχόμενο (transmitted) υπεριώδη 
φωτισμό  (UV) μεγάλου μήκους κύματος στα 365 nm, 
με τουλάχιστον δύο (2) λυχνίες κατάλληλης έντασης.

• Φωτισμός  διερεύνησης  αντανακλαστικών  μέτρων 
ασφαλείας (co-axial ή retro light ή αντίστοιχο).

• Ειδική μονάδα φωτισμού για εξέταση μελανιών  Anti-
Stocks.

• Προσπίπτοντα  υπεριώδη  φωτισμό  (UV)  μικρού 
μήκους  κύματος  (254  nm),  με  σύστημα  ασφαλείας, 
προκειμένου να αποκλείεται η έκθεση του χρήστη στο 
φως.

• Προσπίπτοντα  υπεριώδη  φωτισμό  (UV)  μεσαίου 
μήκους  κύματος  (313  nm),  με  σύστημα  ασφαλείας, 
προκειμένου να αποκλείεται η έκθεση του χρήστη στο 
φως.

• Συστοιχία  πολλαπλών  λυχνιών  τύπου  LED για 
διαδοχική  απεικόνιση  των  οπτικά  μεταβαλλόμενων 
εικόνων  (OVDs-Optical Variable Devices)  και  τυχόν 
συναφών κατηγοριών και υποκατηγοριών. 

 

ΝΑΙ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
7. Σύστημα φίλτρων κάμερας και φωτισμού

Η συσκευή να διαθέτει:
• Τουλάχιστον δεκατρία (13) φίλτρα κάμερας σε τροχό με 

ερυθρά  και  υπέρυθρα  φίλτρα  υψηλής  διέλευσης  με 
συχνότητες (μήκη κύματος).

• Ισχυρό φωτισμό (spot) με εννέα (9) τουλάχιστον φίλτρα 
δέσμης. 

ΝΑΙ

8. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
Η  συσκευή  να  συνοδεύεται  από  Η/Υ  και  οθόνη  με  τις 
παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Επεξεργαστής:  τουλάχιστον  δύο  (2)  πυρήνων, 

τεχνολογίας 64bit.
• Λειτουργικό:  Windows 7.0  ή  επόμενο,  έκδοσης 

τουλάχιστον professional στην ελληνική γλώσσα.
• Λογισμικό: Office 2010 ή νεότερο. 
• Μνήμη RAM: Κατ’ ελάχιστο 4Gb. 
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: Κατ’ ελάχιστο 500Gb. 
• Οδηγό DVD-ROM.
• Κάρτα γραφικών: μνήμης τουλάχιστον 1 Gb 64bit.
• Οθόνη:  έγχρωμη,  επίπεδη,  τουλάχιστον  22  ιντσών, 

ελάχιστης ανάλυσης 1920x1080.
• Θύρες USB: Κατ’ ελάχιστο 5, ταχύτητας 2.0 τουλάχιστον.
• Ποντίκι και πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο  smart card 

reader που να υποστηρίζει Smart Card 16 KB, 32KB και 
64ΚΒ, συμβατό με κάρτες ISO 7816 1/2/3/4. 

NAI

9.  Κάμερα και λειτουργίες
Αυτόματος  ή  χειροκίνητος  έλεγχος  της  κάμερας  (εστίαση 
-zoom-, φωτεινότητα).
Χειρισμός φωτεινών πηγών και φίλτρων χρησιμοποιώντας 
εικονίδια (icons) επί της οθόνης.

10. Αποθήκευση - ανάκτηση 
Τα  παραγόμενα  είδωλα  να  αποθηκεύονται  ως  BITMAP, 
JPEG, JPEG2000, TIF.
Δυνατότητα  αποθήκευσης  και  ανάκτησης  παραμέτρων 
δημιουργίας  ενός  ειδώλου.  Το  σύστημα  θα  πρέπει  να 
επανέρχεται στις αρχικές του ρυθμίσεις αυτόματα, όταν του 
ζητηθεί από τον χειριστή.

ΝΑΙ

11. Αυτόματη εξέταση ειδώλου
Δυνατότητα  προγραμματισμού  συγκεκριμένων  βημάτων 
αυτόματης  εξέτασης/ανάλυσης  με  παραγωγή  αντίστοιχων 
ειδώλων, τα οποία να μπορούν να αποθηκεύονται.

ΝΑΙ

12. Επεξεργασία ειδώλου
Δυνατότητα  μετρήσεων  του  υπό  εξέταση  εγγράφου  και 
τμημάτων αυτού.  ΝΑΙ

13. Ενίσχυση/βελτίωση ειδώλου
Ύπαρξη  λειτουργιών  βελτίωσης  εικόνας,  που  να 
περιλαμβάνει  ρυθμίσεις  αντίθεσης  χρωμάτων,  αλλαγής 
ποσοστών  χρωμάτων  (HSL),  αριθμητικής  αντιστοιχίας 
χρωμάτων  με  κριτήριο  την  έντασή  τους  στο  κόκκινο, 
πράσινο και μπλε (RGB), φίλτρων, διόρθωσης της έντασης 
του φωτός (Gamma correction) και δημιουργίας ευδιάκριτου 
περιγράμματος (sharpen).

ΝΑΙ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
14. Σύγκριση ειδώλου

Ύπαρξη  δυνατότητας  σύγκρισης  ζωντανού  με 
αποθηκευμένο  είδωλο:  δίπλα-δίπλα,  του  ενός  επί  του 
άλλου,  αφαίρεσης,  στροβοσκοπικής παρατήρησης αυτών, 
περιστροφής  κατά  90  και/ή  180  μοιρών,  αναστροφής 
(inversion) και αντιστροφής (mirror) ειδώλων.

ΝΑΙ

15. Οπτικός αναγνώστης (  OCR  )  
Δυνατότητα  ανάγνωσης  και  πιστοποίησης  Ζώνης 
Μηχανικής  Ανάγνωσης  σε  διαβατήρια,  λοιπά  ταξιδιωτικά 
έγγραφα,  προξενικές  θεωρήσεις,  άδειες  διαμονής   και 
έγγραφα  αποδεικτικά  ταυτότητας  όλων  των  επίσημων 
τύπων  –  μεγεθών  του  Διεθνούς  Οργανισμού  Πολιτικής 
Αεροπλοΐας - ICAO (τύποι ΙD1, ID2 και ID3).

ΝΑΙ

16.  Ο  κατασκευαστής  της  συσκευής  να  έχει  υλοποιήσει 
τουλάχιστον μία  εγκατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας, 
συσκευής ελέγχου πλαστότητας ταξιδιωτικών εγγράφων, σε 
κράτος  της  Ε.Ε.  ή  στις  Η.Π.Α.  Να  αναφερθούν 
συγκεκριμένα στοιχεία (references) για επικοινωνία.

ΝΑΙ

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Β1. ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Χρονικό διάστημα σε έτη από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού (πίνακας Α), για το οποίο ο 
προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  εγγύησης 
καλής  λειτουργίας  και  δωρεάν  συντήρησης  όλων  των 
προσφερομένων ειδών και επισκευής κάθε βλάβης όλων 
των ειδών της Σύμβασης. Θα θεωρηθεί ως υπερκάλυψη 
και  θα  αξιολογηθεί  κατά  την  βαθμολόγηση  η  παροχή 
εγγύησης επί πλέον αυτής που ζητείται και η οποία θα 
πρέπει να προσδιορισθεί με σαφήνεια. 

≥3

2. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού 
συμπεριλαμβανομένου  και  του  λογισμικού  και  των 
εξυπηρετήσεων που αυτό παρέχει. ΝΑΙ

3. Κατά το διάστημα της εγγύησης οι εργασίες συντήρησης 
–  αποκατάστασης  και  τα  ανταλλακτικά  θα  βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Προμηθευτή. ΝΑΙ

4. Για την περίοδο εγγύησης ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς όροι, 
προϋποθέσεις  και  δεσμεύσεις  που  ισχύουν  για  την 
παροχή συντήρησης. ΝΑΙ
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Β1. ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5. Στο  χρονικό  διάστημα  της  εγγύησης  όσον  αφορά  τον 
εξοπλισμό  (hardware),  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  να 
αντικαθιστά  τα  φθαρμένα  εξαρτήματα  ή  μέρη,  λόγω 
κακής  κατασκευής,  χωρίς  καμία  επιβάρυνση  του 
Δημοσίου, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία  της  σχετικής  ειδοποιήσεως  από  τη  Δ/νση 
Πληροφορικής,  αφού  έχει  προηγηθεί  η  άφιξη  του 
εξοπλισμού στην ως άνω Διεύθυνση. Μετά την τρίτη (3η) 
επισκευή  της  ιδίας  συσκευής,  εάν  εμφανισθεί  η  ίδια 
βλάβη  εντός  ενός  (1)  έτους  από  την  ημερομηνία 
οριστικής  παραλαβής,  η  συσκευή  που  εμφάνισε  την 
βλάβη  θα  επιστρέφεται  στον  προμηθευτή  με  την 
υποχρέωση  της  αντικαταστάσεώς  της  με  άλλη 
καινούργια. Ως βλάβες για τις οποίες ισχύει η παραπάνω 
δέσμευση,  δεν  νοούνται  εκείνες  που  οφείλονται  στον 
κακό  χειρισμό  της  συσκευής  από  τον  χρήστη.  Σε 
περίπτωση  αδυναμίας  ή  μη  συμμόρφωσης  του 
προμηθευτή  να  την  αντικαταστήσει,  τότε  η  συμβατική 
αξία  της  συσκευής  και  των  παρελκομένων  της  θα 
εκπίπτει  από  το  ποσό  της  εγγυητικής  επιστολής.  Αν 
διαπιστωθεί η ίδια βλάβη υποτροπιάζουσα σε ποσοστό 
30%  των  συσκευών,  εντός  ενός  (1)  έτους  από  την 
έναρξη της εγγύησης, ολόκληρη η συμβατική ποσότητα 
των συσκευών επιστρέφεται  στον  Προμηθευτή,  με  την 
υποχρέωσή  του  να  καταβάλλει  στο  Αρχηγείο  της 
Ελληνικής  Αστυνομίας  την  ολική  συμβατική  αξία  των 
συσκευών και  των τυχόν  παρελκομένων τους.  Για την 
μέχρι  τότε  πιθανή χρήση του υλικού που επιστρέφεται 
σύμφωνα  με  την  παραπάνω  διαδικασία,  δεν 
καταβάλλεται  στον  προμηθευτή  κανένα  απολύτως 
τίμημα.

ΝΑΙ

Β2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Χρονικό διάστημα σε έτη, για το  οποίο ο προμηθευτής 
αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  συντήρησης  όλων  των 
προσφερόμενων ειδών και της εφαρμογής. Το χρονικό 
διάστημα  της  προσφερόμενης  συντήρησης 
συμπεριλαμβάνει  και  αυτό  της  προσφερόμενης 
εγγύησης. Να αναφερθεί ο αριθμός σε έτη.

≥ 10

2. Το Α.Ε.Α διατηρεί το δικαίωμα με έγγραφη και μονομερή 
δήλωση  του  στον  προμηθευτή,  να  εξαιρεί  ή  να 
επανεντάσσει  οποιαδήποτε  προϊόντα  (H/W  ή  S/W) 
αναπροσαρμόζοντας  ανάλογα το κόστος συντήρησης. 
Σε  περίπτωση  επανένταξης  στη  συντήρηση  κάποιου 
προϊόντος  που  είχε  εξαιρεθεί,  τα  συμβαλλόμενα  μέρη 
εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις και δικαιώματα 
που θα είχαν, εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ 
εξαιρεθεί από τη συντήρηση.

ΝΑΙ
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Β2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3. Το  κόστος  συντήρησης  ΔΕΝ  περιλαμβάνεται  στον 
προϋπολογισμό  του  Έργου.  Η  ετήσια  δαπάνη  του 
κόστους συντήρησης και υποστήριξης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 7% της συνολικής τιμής προσφοράς του 
Υποψηφίου Αναδόχου. (Μόνο απάντηση συμμόρφωσης 
όχι ποσοστό).

ΝΑΙ

4. Το ετήσιο/μηνιαίο κόστος συντήρησης και υποστήριξης 
θα  δοθεί  αναλυτικά  στους  Πίνακες  της  οικονομικής 
προσφοράς για το προσφερόμενο είδος ανά μονάδα, θα 
ισχύει για το πρώτο τουλάχιστον δωδεκάμηνο από την 
έναρξη καταβολής δαπανών συντήρησης είδους και θα 
μπορεί  να αναπροσαρμοσθεί  μετέπειτα ετήσια. Οι ίδιοι 
Πίνακες  (για  κάθε  προσφερόμενο  είδος  ανά  μονάδα) 
αλλά  χωρίς  τιμές  θα  υποβληθούν  στην  τεχνική 
προσφορά.

ΝΑΙ

5. Η ετήσια αναπροσαρμογή της συντήρησης θα δοθεί σε 
σταθερό  ποσοστό  και  δεν  θα  υπερβαίνει  το  80%  του 
ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή. Η αναπροσαρμογή θα 
πραγματοποιείται με τη λήξη κάθε δωδεκαμήνου. Η τιμή 
συντήρησης που κάθε φορά θα προκύπτει, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει  σε καμία περίπτωση την τρέχουσα τιμή 
συντήρησης που αναφέρεται στον επίσημο τιμοκατάλογο 
της εταιρείας για το αντίστοιχο προϊόν.

ΝΑΙ

6. Ο  προμηθευτής  στα  πλαίσια  των  συμβατικών 
υποχρεώσεων συντήρησης έχει την ευθύνη για: 
6.1 Την σχετική ενημέρωση του αγοραστή και παράδοση 
των  νέων  εκδόσεων  (Versions)  του  λογισμικού. 
Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  αλλαγής  version  ή 
release  του  S/W  θα  πρέπει  να  μη  δημιουργούνται 
διενέξεις  –  δυσλειτουργίες  (conflicts)  στο  σύνολο  του 
υπάρχοντος εξοπλισμού και λογισμικού.

ΝΑΙ

6.2 Την  ενημέρωση  του  έντυπου  υλικού  (MANUALS) 
που  συνοδεύει  το  S/W,  καθώς  και  όλου  του  υλικού 
τεκμηρίωσης συστημάτων, στην ελληνική γλώσσα.

ΝΑΙ

6.3  Την παροχή βοήθειας για βελτιστοποίηση (Tuning) 
της απόδοσης του εξοπλισμού. ΝΑΙ

7.  Η  αποκατάσταση  των  βλαβών  για  το  σύνολο  του 
εξοπλισμού  θα  γίνεται  στις  εγκαταστάσεις  της  Δ/νσης 
Πληροφορικής Α.Ε.Α,  όπου θα μεταφέρεται  με  ευθύνη 
του Αγοραστή ο προς επισκευή εξοπλισμός.  Μετά την 
επισκευή, ο εν λόγω εξοπλισμός θα επιστρέφεται στην 
Υπηρεσία,  όπου  λειτουργούσε  και  θα  τίθεται  σε 
λειτουργία  με ευθύνη της Δ/νσης Πληροφορικής Α.Ε.Α. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Α.Ε.Α. 
η  επισκευή  θα  μπορεί  να  γίνει  στα  εργαστήρια  του 
προμηθευτή.  Επισημαίνεται  πως  σε  κάθε  περίπτωση 
που  δεν  δύναται  να  αποκατασταθεί  βλάβη  μιας 
συσκευής,  στην  οποία  μπορεί  να  υπάρχουν 
αποθηκευμένα  δεδομένα,  τότε  η  οριστική  καταστροφή 
της πραγματοποιείται παρουσία τεχνικών του Αγοραστή. 

ΝΑΙ

8.  Στη δαπάνη συντήρησης που θα δοθεί  στον αναλυτικό 
πίνακα των προσφορών, περιλαμβάνονται:
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Β2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

8.1 Η αμοιβή για την προληπτική συντήρηση, εφόσον 
αυτή  απαιτείται  σύμφωνα  με  τα  standards των 
κατασκευαστών,  η  οποία  θα  γίνεται  από 
εξειδικευμένο προσωπικό.

ΝΑΙ

8.2 Η αξία  των  ανταλλακτικών,  εξαρτημάτων  και  των 
λοιπών  απαραίτητων  για  τη  συντήρηση-επισκευή 
υλικών  (πλην  των  αναλωσίμων),  καθώς  και  οι 
δασμοί,  τα έξοδα εκτελωνισμού,  μεταφοράς και  οι 
λοιπές δαπάνες αυτών.

ΝΑΙ

8.3 Η  δαπάνη  υποστήριξης  και  αναβάθμισης  του 
λογισμικού S/W. ΝΑΙ

9. Στην προσφορά πρέπει να απαριθμούνται περιοριστικά 
με  σαφήνεια,  ποια  μέρη  του  εξοπλισμού  θεωρούνται 
αναλώσιμα. ΝΑΙ

10.Η συντήρηση-τεχνική υποστήριξη που θα προσφερθεί, 
θα  καλύπτει,  τις  ημέρες  της  εβδομάδας,  24  ώρες  το 
εικοσιτετράωρο,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους 
(365x24x7).  Ο  χρόνος  απόκρισης  αρχίζει  να 
υπολογίζεται  από  τη  γνωστοποίηση  του  προβλήματος 
στην εταιρεία,  σύμφωνα με τις  παραγράφους Β1.5 και 
Β2.7.

ΝΑΙ

11. Ο  μέγιστος  αποδεκτός  χρόνος  απόκρισης  (έναρξη 
εργασιών  αποκατάστασης)  από  την  αναγγελία  της 
βλάβης, για το σύνολο του εξοπλισμού, είναι μέχρι την 
24:00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας και εφόσον, έχει 
μεταφερθεί στην έδρα της Δ/νσης Πληροφορικής Α.Ε.Α.

ΝΑΙ

12.Κατά το χρονικό διάστημα της συντήρησης-επισκευής ο 
προμηθευτής  υποχρεούται  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων 
ημερών  από  της  ειδοποιήσεως  εκ  μέρους  της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής, να προβαίνει στην επισκευή 
της συσκευής, διαφορετικά πρέπει να την αντικαταστήσει 
αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με 
άλλη  του  ιδίου  τύπου  ή  ίσων  δυνατοτήτων  με  αυτήν, 
μέχρι την επισκευή της.

ΝΑΙ

13. Οι  χρόνοι  αυτοί  είναι  δεσμευτικοί  για  τη  σύμβαση 
συντήρησης. ΝΑΙ

14.Ο  προμηθευτής  πρέπει  απαραίτητα  να  διαθέτει 
μηχανισμό για την αναγγελία βλαβών σε 24ωρη βάση, 
καθ’  όλη τη διάρκεια του έτους. ΝΑΙ

15.Να  περιγραφεί  λεπτομερώς  ο  μηχανισμός  αναγγελίας 
βλαβών. ΝΑΙ

42



Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Αντικείμενο  σεμιναρίων  εκπαίδευσης:  Χρήση  του 
συνόλου  των  προσφερόμενων  συσκευών  για  28 
άτομα. ΝΑΙ

2. Διάρκεια εκπαίδευσης (σε ώρες διδασκαλίας). ≥12
3. Χαρακτήρας σεμιναρίων:
3.1 Τα  σεμινάρια  να  απευθύνονται  σε  τουλάχιστον  2 

ομάδες το πολύ δεκατεσσάρων (14) ατόμων. ΝΑΙ
3.2 Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας να είναι  έως 6 

ώρες ημερησίως. ΝΑΙ
3.3 Σε  κάθε  εκπαιδευόμενο  να  χορηγηθεί  από  ένα 

βοήθημα και σημειώσεις στην Ελληνική γλώσσα. ΝΑΙ

4.  Στην τεχνική προσφορά να δοθεί πίνακας στον οποίο 
θα αναφέρονται όλες οι προσφερόμενες κατά προϊόν 
εκπαιδεύσεις, η διάρκειά τους και η διδακτέα ύλη. ΝΑΙ

5. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρο που 
θα ορισθεί από τη Δ/νση Πληροφορικής με την χρήση 
όλου  του  απαραίτητου  εξοπλισμού  προσφερόμενο 
από τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

6. Να δοθούν βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτών 
με  τα  οποία  να  αποδεικνύεται  η  εμπειρία  -  τεχνική 
κατάρτιση  -  γνώση  στο  συγκεκριμένο  γνωστικό 
αντικείμενο. 

ΝΑΙ

7.  Η ως άνω αναφερόμενη εκπαίδευση θα παρέχεται 
από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  επιπρόσθετη  οικονομική 
επιβάρυνση. ΝΑΙ
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Δ. ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Το  σύνολο  του  εξοπλισμού  θα  παραδοθεί  σε  πλήρη 
λειτουργία  με  όλο  το  απαραίτητο  Λογισμικό  και  τις 
ανάλογες άδειες χρήσης. ΝΑΙ

2. Κατάθεση  δείγματος,  μαζί  με  την  προσφορά,  για  τις 
αναφερόμενες  στο  παρόν  τεύχος  συσκευές 
συνοδευόμενο από το απαραίτητο για τη λειτουργία της 
συσκευής  λογισμικό,  για  αξιολόγηση  και  έλεγχο 
συμμόρφωσης  με  τις  προδιαγραφές.  Η  επιτροπή 
αξιολόγησης  θα  ελέγχει  την  καταλληλότητα  των 
συσκευών,  καθώς  και  την  κάλυψη  των  τεχνικών 
απαιτήσεων της διακήρυξης. Η κατάθεση του δείγματος 
θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  στην  Αποθήκη  Υλικού 
της Δ/νσης Πληροφορικής Α.Ε.Α, πριν την κατάθεση της 
προσφοράς  από  τον  υποψήφιο  Προμηθευτή.  Το  δε 
αποδεικτικό της κατάθεσης του δείγματος θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στον φάκελο της προσφοράς.

ΝΑΙ

3. Χρόνος  παράδοσης:  Εντός  τριών  (3)  μηνών  από  την 
υπογραφή  της  σύμβασης.  Μικρότερος  χρόνος 
παράδοσης θα αξιολογηθεί κατά την βαθμολόγηση. ΝΑΙ

4. Τόπος  παράδοσης:  Η  έδρα  της  Δ/νσης  Πληροφορικής 
Α.Ε.Α. ΝΑΙ

5. Στην  τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να 
αναγράφεται  η  μάρκα,  το  μοντέλο,  ο  τύπος,  το 
εργοστάσιο  κατασκευής  και  η  χώρα  προέλευσης  των 
προσφερομένων  συσκευών  και  των  τυχόν 
παρελκομένων τους.

ΝΑΙ

6. Ο  Προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  παραδώσει, 
χωρίς  πρόσθετο  κόστος  συνοδευτικά  εγχειρίδια  του 
εξοπλισμού  H/W  &  λογισμικού  S/W  στην  ελληνική και 
στην αγγλική ισάριθμα με τις συσκευές.

ΝΑΙ

7. Ο  Προμηθευτής  προ  της  οριστικής  παραλαβής  του 
συνόλου των ειδών είναι υποχρεωμένος να παραδώσει, 
χωρίς πρόσθετο κόστος, σε ηλεκτρονικό αρχείο τα serial 
numbers όλου του εξοπλισμού H/W & λογισμικού S/W.

ΝΑΙ

8. Ο  Προμηθευτής  προ  της  οριστικής  παραλαβής 
υποχρεούται  να  συντάξει  και  να  παράσχει  εγχειρίδιο 
αντιμετώπισης  προβλημάτων (Trouble  Shooting Guide) 
γραμμένο  στην  Ελληνική  και  Αγγλική  για  κάθε  είδος 
προσφερόμενου εξοπλισμού.

ΝΑΙ

9. Όλα τα εγχειρίδια, τόσο αυτά που θα δημιουργηθούν από 
τον Προμηθευτή όσο και  τα συνοδευτικά του υλικού τα 
οποία υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, να παραδοθούν 
προ  της  οριστικής  παραλαβής  στη  Διεύθυνση 
Πληροφορικής/ Α.Ε.Α.

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α' 
Στοιχεία Συντελεστής Βαρύτητας 
Καταλληλότητα,  Λειτουργικότητα και  Αποδοτικότητα 
σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές  προδιαγραφές  της 
Διακήρυξης
του Εξοπλισμού 80 %

Βαθμολογία Α’ Ομάδας 80 %

ΟΜΑΔΑ Β' 
Στοιχεία Συντελεστής Βαρύτητας
1. Εγγύηση 8 %
2. Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη 7 %
3. Εκπαιδεύσεις 3 %
2. Χρόνος παράδοσης των υλικών 2 %
Βαθμολογία Β’ Ομάδας 20 %
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5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

5.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Όλος  ο  εξοπλισμός  θα  παραδοθεί  στην  Διεύθυνση  Πληροφορικής  του  Αρχηγείου  της 
Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου 4) εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης. 

5.2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο  πίνακας  εξοπλισμού  ΣΤ,  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  στην  τεχνική  προσφορά.  Μη 
περίληψη του παραπάνω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της συγκεκριμένης προσφοράς.

5.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Από την επιτροπή παραλαβής για την αποδοχή και παραλαβή του έργου θα ενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι :
• Ποσοτικός -  ποιοτικός  έλεγχος  του  εξοπλισμού -  λογισμικού -  αδειών χρήσης,  τεχνικών 

εγχειριδίων κ.λπ.
• Έλεγχος καλής λειτουργίας ενός εκάστου από τον εξοπλισμό H/W.
• Έλεγχος καλής λειτουργίας ενός εκάστου από τον εξοπλισμό S/W.
• Έλεγχος της αρμονικής συνεργασίας των διαφόρων μερών του εξοπλισμού.
• Κάθε  άλλος  έλεγχος  που  θα  κριθεί  απαραίτητος  για  να  αποδειχθεί  ότι  τα  είδη 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
• Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
• Οι  προσφορές  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  τεχνικό  εγχειρίδιο/λεπτομερές  περιγραφικό 

φυλλάδιο του κατασκευαστή, στο οποίο θα αναγράφονται οι λεπτομέρειες για την λειτουργία 
των  συσκευών  και  ειδικά  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  στοιχεία  που  ζητούνται  με  τις 
παρούσες προδιαγραφές. Υλικό που προσφέρεται με απλή αναφορά χωρίς περιγραφή δεν 
θα λαμβάνεται υπόψη και θα θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά.

46



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013

Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη 
Αστυνόμος Β’

1.
ΚΑΛΤΣΗΣ Αλέξανδρος 
Αρχιφύλακας (Ε.Κ.) 

2.
ΛΩΛΟΥ Δήμητρα 
Υπαστυνόμος Α’ 
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Ανήκει στην Διακήρυξη  3/2013  Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2106980994- FAX : 2106995669
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
Αριθμός :
Ποσό :
Είδος: 
Προμηθευτής: 

Σήμερα την ……………………….. του έτους ………….. στην Αθήνα και στα γραφεία 
του  Αρχηγείου  Ελληνικής  Αστυνομίας,  οδός  Π.  Κανελλοπούλου  αριθ.  4,  οι  κάτωθι 
συμβαλλόμενοι: 

α)  Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις 
από τον  ………………………………………………………………………, που στη συνέχεια 
θα ονομάζεται για συντομία ‘’Αγοραστής’’ και 

β) Η  επιχείρηση  …………………………………………………………………….. 
(πλήρη  επωνυμία  και  δ.τ.  εάν  υπάρχει),  ΑΦΜ  ..……….,  ΔΟΥ  ……….,  που  εδρεύει 
…………………………………………  (πλήρης  Δ/νση,  Τηλ.  και  FAX),  νομίμως 
εκπροσωπούμενη  από  ……………………………………………………………………… 
(πλήρη  στοιχεία),  που  στη  συνέχεια  θα  ονομάζεται  για  συντομία  ‘’Προμηθευτής’’, 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

            - Με ανοικτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την …………….. με βάση την υπ΄αριθ. 
3/2013 διακήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατακυρώθηκε ύστερα από την 
υπ΄αριθ.  …………………………… από ……………… απόφαση  …………..……………… 
………………………. η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας σύμβασης στο όνομα του προαναφερόμενου προμηθευτή. 

΄Υστερα  από  τα  ανωτέρω  ο  πρώτος  από  τους  συμβαλλόμενους,  με  την 
προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του εν λόγω είδους στο δεύτερο 
συμβαλλόμενο ‘’Προμηθευτή’’, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους και 
συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα .
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΄Αρθρο 1
Αντικείμενο σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας ευρώ  (ολογράφως και 
αριθμητικώς) ……………………. συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων 
& Φ.Π.Α. 

΄Αρθρο 2
Στοιχεία του υπό  προμήθεια είδους

1. Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και  τιμή ορίζονται ως κατωτέρω: 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ.)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΕΥΡΩ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
          

2.  Στην τιμή μονάδας του προς προμήθεια είδους περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση αυτού (με 
ευθύνη  και  μέριμνα  του  προμηθευτή)  ελεύθερη  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που 
προβλέπεται στην προκήρυξη (3/2013 Α.Ε.Α.). 

3.  Η  τιμή  μονάδας  θα  παραμείνει  σταθερή  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  παρούσας 
σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία .

΄Αρθρο 3
Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών

1.  Το  προς  προμήθεια  είδος,  θα  παραδοθεί  εντός  του  προβλεπόμενου  από τη 
προκήρυξη χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προμηθευτή από την 
ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  στην  Δ/νση  Πληροφορικής/Α.Ε.Α.,  Π. 
Κανελλοπούλου 4 -10177 ΑΘΗΝΑ.  
           

2.  Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για 
την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος κυρώσεων για 
εκπρόθεσμη παράδοση.  Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης 
του προμηθευτή έκπτωτου .

3.  Μετάθεση  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  επιτρέπεται  μόνο  όταν 
συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με 
το άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 . 

΄Αρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές

Το προς προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης 
θα είναι καινούργιο  και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή και την από ………. 
τεχνική προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.
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΄Αρθρο 5
Παραλαβή ειδών

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, 
θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, 
από  Επιτροπή  που  θα  συγκροτηθεί  με  απόφαση  του  Διευθυντού  της  Δ/νσης 
Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας .  

2. Κατά τη παραλαβή θα ενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:
− Ποσοτικός-ποιοτικός  έλεγχος  του  εξοπλισμού  -  λογισμικού  -  αδειών  χρήσης, 

τεχνικών εγχειριδίων κλπ.
− Έλεγχος καλής λειτουργίας ενός εκάστου  από τον εξοπλισμό H/W.
− Έλεγχος καλής λειτουργίας ενός εκάστου  από τον εξοπλισμό S/W.
− Έλεγχος της αρμονικής συνεργασίας των διαφόρων μερών του εξοπλισμού.
− Κάθε άλλος έλεγχος που θα κριθεί από την αρμόδια επιτροπή απαραίτητος για να 

αποδειχθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
της υπ΄αριθ. 3/2013 διακήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και της από 
…….. προσφοράς του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.

3. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας και του χρόνου παραλαβής των 
ειδών και  υπηρεσιών ισχύουν τ΄  αναφερόμενα στα άρθρα 27 και  28 του π.δ.  118/2007 
(Κ.Π.Δ.)  και  στην  υπ΄αριθ.  Π1/2489  από 22.8.1995  απόφαση  του  Υπουργού  Εμπορίου 
(Β΄-764).

΄Αρθρο 6
Τρόπος και χρόνος πληρωμής

1.  Η  πληρωμή  της  αξίας  των  υλικών  στον  προμηθευτή,  θα  γίνει,  στον 
προβλεπόμενο  από  τη  σχετική  διακήρυξη  χρόνο,  με  ένα  από  τους  αναφερόμενους 
σ΄αυτή (διακήρυξη) τρόπους σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή, όπως 
αυτή έγινε αποδεκτή και  εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά . 

2.  Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα 
υπόλογο  του σχετικού έργου,  με την έκδοση απ΄ αυτόν επιταγής της Τράπεζας  της 
Ελλάδος,  μετά   την   οριστική   ποιοτική   και  ποσοτική   παραλαβή  τους  και  εφόσον 
υποβληθούν  στη  Δ/νση  Οικονομικών  του  Αρχηγείου  Ελληνικής  Αστυνομίας  τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά .

3.  Η  παρούσα  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  2012 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη,  του  Ε.Π.  ‘’Εδαφική  Συνεργασία  2007-2013’’  /  ‘’Ελλάδα-Κύπρος’’  και  της 
Συλλογικής  Απόφασης  Έργου (ΣΑΕ) 0508 ΤΡΟΠ.0 και θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 
80% από τo ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και κατά 
20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
 

Άρθρο 7
Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος

1. Η προμήθεια υπόκειται σε συνολικές κρατήσεις 6,6560%, υπέρ των κατωτέρω 
δικαιούχων φορέων, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως : 
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ΤΕΑΠΑΣΑ /Τ.Π.ΑΣ Μ.Τ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. Ε.Α.Α.Δ.Σ. 
(ν.4013/2011)

2,72% 2,72% 0,96% 0,10%
Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% & επ΄ αυτού 20%  εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

2. Κατά την πληρωμή των υλικών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το 
άρθρο 24 του ν.2198/94, φόρος εισοδήματος . 

΄Αρθρο 8
Υποκατάσταση προμηθευτού – Εκχώρηση

Απαγορεύεται  η  υποκατάσταση  του  προμηθευτή.  Κατ΄  εξαίρεση,  επιτρέπεται  η 
εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την 
έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με  ανοικτό  (αλληλόχρεο) 
λογαριασμό απ΄ αυτά . 

΄Αρθρο 9
Εγγύηση καλής λειτουργίας – Ανταλλακτικά 

Εγγυήσεις : (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Ανταλλακτικά – Service : (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Συμπληρώνoνται  σύμφωνα  με  την  προσφορά  του  προμηθευτή,  όπως  αυτή  γίνεται 
αποδεκτή, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ΄αριθ. 3/2013 δ/ξης του Α.Ε.Α.

΄Αρθρο 10
Εκπαιδεύσεις-Εγχειρίδια

Εκπαίδευση : (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Εγχειρίδια : (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Συμπληρώνoνται  σύμφωνα  με  την  προσφορά  του  προμηθευτή,  όπως  αυτή  γίνεται 
αποδεκτή, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ΄αριθ. 3/2013 δ/ξης του Α.Ε.Α.

΄Αρθρο 10
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Προς  εξασφάλιση  της  καλής  εκτέλεσης  των  όρων της  παρούσας  σύμβασης  ο 
προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία : 

Αριθμός Ημερομηνία Τράπεζα 
έκδοσης

Ποσό Υπέρ της

 Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά 
την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης .

Άρθρο 11
Τροποποίηση σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση δύναται  να τροποποιηθεί,  εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο 
συμβαλλόμενα  μέρη,   κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  24  του  π.δ. 
118/2207. 
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΄Αρθρο 12
Λοιποί όροι

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ΄ 
αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια προκήρυξη σε συνδυασμό με την 
προσφορά του προμηθευτή. 

΄Αρθρο 13
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις

1.  Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 
επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών .

2.  Η  παρούσα  σύμβαση  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/1995 (Α΄-19) 
‘’Προμήθειες  του  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων’’,  του Π.Δ.  60/2007 
(Α΄-64)  ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005’’ και του Π.Δ. 118/2007 (Α΄-150) ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)’’,  όπως 
ισχύουν.

- ΄Υστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα 
σε  απλά  φύλλα  χάρτου  επί  των  οποίων  επικολλήθηκαν  τα  προβλεπόμενα  ένσημα  της 
Ελληνικής Αστυνομίας .

-  Από  τα  παραπάνω  πρωτότυπα  της  σύμβασης,  ένα  κατατέθηκε  στη  Δ/νση 
Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του 
νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του . 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο Ο προμηθευτής
και γι΄αυτόν

Σημείωση:  Τα  αναφερόμενα  στο  παρόν  υπόδειγμα  συμβάσεως  στοιχεία  της 
προμήθειας  είναι  τα  ελάχιστα  και  αυτά  είναι  δυνατόν  να  συμπληρωθούν  ή 
τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό 
θα  εξαρτηθεί  και  από  τη  σχετική  προσφορά  του  μειοδότη  σε  συνδυασμό  με  τη 
σχετική τεχνική προδιαγραφή.  
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