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ΤΤΝΝΟΟΠΠΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΓΓΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΜΜΟΟΤΤ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑ  

κκεε  ζζθθξξααγγηηζζκκέέλλεεοο  ππξξννζζθθννξξέέοο  θθααηη  θθξξηηηηήήξξηηνν  θθααηηααθθύύξξσσζζεεοο  ηηεελλ  ππιιέέννλλ  ζζππκκθθέέξξννππζζαα  ααππόό  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  

άάππννςςεε  ππξξννζζθθννξξάά  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ββάάζζεεηη  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο,,  

  

γγηηαα  ηηεελλ  ααλλάάδδεεηημμεε  ααλλααδδφφρρννππ  γγηηαα::  

  

««Πξνκήζεηα μελόγισζζσλ πεξηνδηθώλ θαη δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηε Γηεύζπλζε 

Βηβιηνζήθεο ΟΠΑ, έηνπο 2018»»  
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Σελίδα 3 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Παηεζίσλ 76 

Πφιε Αζήλα  

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 10434 

Σειέθσλν 210 8203214,-215,-264,-284 

Φαμ 210 8229454 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  epimelitia@aueb.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
1
 Μαξία Μαξηλνπνχινπ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.aueb.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ 

λ. 4412/16.  

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
2
 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Ζ δαπάλε ζα 

γίλεη ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ Κ.Α.Δ. 1259.02 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2018, θαη νλνκαζία έξγνπ «Πξνκήζεηα μελόγισζζσλ πεξηνδηθώλ θαη δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηε Γηεύζπλζε Βηβιηνζήθεο ΟΠΑ, έηνπο 2018». 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη Πξνκήζεηα μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ θαη δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηε Γηεχζπλζε Βηβιηνζήθεο ΟΠΑ, έηνπο 2018. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 79980000-7& (CPV)22213000-6 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη αλά θαηεγνξία ησλ ππφ πξνκήζεηα αγαζψλ. 

Καηεγνξία Α: πξνκήζεηα μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Υπνθαηεγνξία α: πξνκήζεηα 32 μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ ζε έληππε κνξθή, πνζνχ 22.697,00€ ρσξίο ΦΠΑ 

ήηνη 24.058,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 6% 

Υπνθαηεγνξία β : Σίηινη 6 ειεθηξνληθψλ μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ πνζνχ 9.099,00€ ρσξίο ΦΠΑ ήηνη 

11.283,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

Καηεγνξία Β: πξνκήζεηα δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε 5 ζπλδξνκέο on-line βάζεσλ δεδνκέλσλ έηνπο 2018 

πνζνχ 19.886,00€ ρσξίο ΦΠΑ ήηνη 24.659,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ . 

Οη Σερληθέο Πεξηγξαθέο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α & ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
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Σελίδα 4 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 

απνθιεηζηηθά βάζεη 
3
 ηηκήο.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο απφ
4
: 

ηνπ λ. 4485/2017 (Α’ 114) γηα ηελ «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
5,
 «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

ηεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

ηνπ λ. 4038/2012 (Α΄ 14) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015», 

ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ 

Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,  

ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ »
6
 

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 

παξαπάλσ, 
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ηεο κε αξ. πξση. 7304/2015 (ΤΟΓΓ΄ 823) απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Δκκαλνπήι Γηαθνπκάθε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, σο Πξχηαλε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

ηεο κε αξ. πξση. 198585/Ε1/7-12-2015 (ΑΓΑ:Β8Ο04653Π-79Γ) Γηαπηζησηηθήο Πξάμεο ηνπ Τπνπξγνχ θαη 

ηεο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ν 

δηνξηζκφο ηνπ Δκκαλνπήι Γηαθνπκάθε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ θαη 

Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, σο Πξχηαλε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε πιήξε ζεηεία, 

απφ ηεο εθδφζεσο ηεο παξνχζαο, 

ηεο κε αξ. πξση. 4533/7-7-2017 Απφθαζεο Πξχηαλε πεξί νξηζκνχ Αλαπιεξσηψλ Πξπηάλεσο, αλάζεζεο 

αξκνδηνηήησλ ζε απηνχο θαη θαζνξηζκνχ ηεο ζεηξάο αλαπιήξσζεο Πξχηαλε, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. 

πξση. 4792 (ΦΔΚ /Β΄ 2655/28-7-2017) Απφθαζε πγθιήηνπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

ηεο κε αξ. πξση. 591/24-01-2018 Δληνιή Πξχηαλε (ΑΓΑΜ: 18REQ002637856), γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα μελόγισζζσλ πεξηνδηθώλ θαη δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ 

γηα ηε Γηεύζπλζε Βηβιηνζήθεο ΟΠΑ, έηνπο 2018», πξνυπνινγηζκνχ πνζνχ κέρξη 60.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,  

ηεο κε αξ. πξση. 124/1/7-2-2018 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δέζκεπζε 

πίζησζεο χςνπο 60.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 1259.02 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 (ΑΓΑ: 6ΕΝΣ469Β4Μ-ΠΑ3, ΑΓΑΜ: 18REQ002637903. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εκεξψλ απφ 

ηελ αλάξηεζε ηεο παξνχζαο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ήηνη 

ηελ 13/3/2018 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πνπ ζα 

ζπλεδξηάζεη ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Δπηκειεηείαο, Παηεζίσλ 76 (ηζφγεην), 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ, παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 12/3/2018 θαη ψξα 14:00.
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Ζ απνζηνιή ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεηαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

Παηεζίσλ 76 

GR-10434 ΑΘΗΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ είλαη ε πξνζθνξά λα πεξηέξρεηαη ζην Γξαθείν 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κέρξη 12/3/2018 (ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ), εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία –κε νπνηνδήπνηε ηξφπν- εθπξφζεζκα, 

επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.    

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 

ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 Ζ επσλπκία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο 

 Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο 
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 Σα ζηνηρεία ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Ζ Γηαθήξπμε καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο χκβαζεο (αλαιπηηθή Γηαθήξπμε κεηά ησλ παξαηεκάησλ ηεο, 

ΣΔΤΓ)  είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε 

(URL): www.promitheus.gov.gr, ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (URL): 

www.aueb.gr . 

Ζ αλαιπηηθή Γηαθήξπμε καδί κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο δηαηίζεληαη θαη ζε έληππε κνξθή απφ ην γξαθείν ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηκειεηείαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Παηεζίσλ 76 (ηζφγεην), ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο. 

εκεηψλεηαη φηη, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζήο (ΣΔΤΓ), ζα δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε 

κνξθή (αξρείν .doc), αλαξηεκέλν καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα ην ζπκπιεξψζνπλ, λα ην 

ππνγξάςνπλ θαη ην ππνβάιινπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε έληππε κνξθή.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
8
  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
9
  ζχκβαζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο 

 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

2.1.2 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ δηαγσληζκφ, ην 

αξγφηεξν 6 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα παξέρνληαη εγγξάθσο 

απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Σν ΟΠΑ κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ 

αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ
10

. 

2.1.3 Γιώζζα 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
11

 

Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
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2.1.4 Δγγπήζεηο
12

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή 

λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) 

ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ 

πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, 

ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο 

ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ
13

  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.2.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο
14

 :  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ 

L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη 

IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ 

ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2.2.2.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 

θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ 

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο
15

.  

Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2.2.2.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ 

πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο.  

2.2.2.3. Απνθιείεηαη
16

 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
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(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα 

γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο
17

,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 

4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, 

γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Σν ΟΠΑ κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο 

είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

2.2.2.4. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.2.1 θαη 2.2.2.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 

(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. 

Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε 

εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί 

λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε 
18

. 
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2.2.2.5. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

2.2.2.6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

Κξηηήξηα Επηινγήο
19 

 

2.2.3 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
20

  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 

αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 

λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε 

ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ 

Ακπληηθνχ Τιηθνχ
21

. 

2.2.4 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.4.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2. θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3, 

2.2.4 θαη 2.2.5 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ 

ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα Β, ην 

νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ
22

 θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ).  

2.2.4.2 Απνδεηθηηθά κέζα
23

 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.5, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ 
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ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016
24

. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ 

θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 

πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 

79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 

αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ
25

. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
26

: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο 

αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.2 θαη 2.2.2.3 πεξίπησζε β΄, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.3, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 

δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 
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θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ πεξίπησζε 

β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.6. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο 

ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.3. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
27

 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ.  

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ : 

 Δλδεηθηηθφ πειαηνιφγην ηεο εηαηξείαο ππφ κνξθή πίλαθα. 

 Λίζηα ζπκβάζεσλ ππφ κνξθή πίλαθα, αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ θαη νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο. 

 Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ ιίζηα πνπ λα έρνπλ 

εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή (εάλ ν απνδέθηεο είλαη Γεκφζηα Αξρή, ππέξ ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην έξγν, φηη απηφ παξαδφζεθε επηηπρψο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχκβαζεο). 

 Με ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά πψιεζεο (Γειηίν απνζηνιήο- Σηκνιφγην), εάλ ν απνδέθηεο είλαη 

ηδησηηθφο θνξέαο, ή άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν (π.ρ. Βεβαίσζε αγνξαζηή), ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ή ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 

λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. 

ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ 

έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, 

ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
28

 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 
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εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.6. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.3 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.3.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α (Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, αληηπξνζθνξέο, ή πξνζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ κέξνο ηεο πξνκήζεηαο δελ 

γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ 

φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο
29

. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε 

ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ΟΠΑ δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ 

ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ 

θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 

αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ην ΟΠΑ κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή 

ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη, 

εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ δηεπθξίληζε ή 

ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 

επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε. 

Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα 

δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

2.3.2 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier επί απνδείμεη, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο πεξηέξρνληαη ζην γξαθείν ηνπ Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
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 Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο 

 Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο 

 Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Γηα ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία παξάδνζεο ζην ΟΠΑ θαη 

φρη ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή παξαιαβήο ηνπ θαθέινπ απφ ην courier. 

Σν ΟΠΑ δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθά, νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημε ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ 

νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ην ΟΠΑ εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Πξνζθνξέο πνπ 

πεξηέξρνληαη ζην ΟΠΑ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ παξνχζα, εκεξνκελία 

θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά πξσηνθνιινχληαη θαη θπιάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη παξαδίδνληαη 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. 

Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο 

ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ θαηαηέζεθε ζην γξαθείν ηνπ Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 

εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

1) Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη εηο δηπινχλ (πξσηφηππν – αληίγξαθν) ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 2.3.3.1 ηεο παξνχζαο.  

2) Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη εηο δηπινχλ 

(πξσηφηππν – αληίγξαθν)  ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο φπσο αλαθέξνληαη ζην2.3.3.2 ηεο 

παξνχζα. 

Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 

3) Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη εηο 

δηπινχλ (πξσηφηππν – αληίγξαθν) ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

2.3.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.3.3.1 Φάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ
30

:  

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ λ. 4412/2016
31

, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.6.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ 

doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.aueb.gr  ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα Β), 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.3.3.2 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

Πεξηιακβάλεη: 

α) ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο,  

β) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α’ 75) ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία 

δειψλεη ηελ πιήξε απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 
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ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη άιιν 

πηζηνπνηεηηθφ ή έγγξαθν πνπ θαηά πεξίπησζε απαηηείηαη. 

γ) ηα απνδεηθηηθά ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4, φπσο απηά 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Β3 ηεο παξνχζαο, 

δ) ην πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζεο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (εδάθην 2.2.3 θαη Β.2. ηεο παξνχζαο), 

2.3.4 Φάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε δχν (2) αληίγξαθα. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο γηα θάζε Καηεγνξία Α θαη Β 

μερσξηζηά. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ξεηά ην πνζνζηφ έθπησζεο ή ελδερνκέλσο 

πξνζαχμεζεο γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά κε ηε ζεκείσζε ηνπ θαηάιιεινπ πξφζεκνπ (+ ή -) θαη κε ηελ 

έλδεημε πξνζαχμεζε ή έθπησζε.  

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο δίλνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζε ΔΤΡΧ, γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά.  

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ ηπρφλ 

παξαηάζεψλ ηεο, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίλεηαη ζε επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ ΦΠΑ. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ πξνζθεξφκελσλ αλά θαηεγνξία εηδψλ. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ή ηεο παξερφκελεο 

πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. 

Οη ηηκέο ζα δίλνληαη σο εμήο:  

Η. Σηκή κνλάδνο ζε ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

ΗΗ. Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο (ζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ, 

απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 

ΗΗΗ. Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε ε ηηκή ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηεγνξίαο ηεο 

πξνκήζεηαο. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Όηαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Οη αλσηέξσ εμεγήζεηο κπνξεί λα 

αθνξνχλ ηδίσο: α) ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο, ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο ή 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, β) ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ 

δηαζέηεη ν πξνζθέξνλ γηα ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, γ) ηελ πξσηνηππία ησλ 

αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, δ) ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο θξαηηθήο 

ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. 
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2.3.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
32

   

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ηζρχνπλ 120 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εγγξάθσο, εθφζνλ δεηεζεί απφ 

ην ΟΠΑ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε 

δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ην Παλεπηζηήκην θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.3.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
33

 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.3.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.3.2. (Σξφπνο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ), 2.3.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.3.4. 

(Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 

2.3.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε 

ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,
34

  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 

δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε 

θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.3.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.3.1. 

ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε 

δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη 

νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

απφ απηνχο.  

Οη παξηζηάκελνη ζηελ δηαδηθαζία επηδεηθλχνπλ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

ηαπηνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

Α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη 

ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί 

φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη θξαηνχληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ αθνχ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

Β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

πνπ δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαη αθνινπζεί 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ θαη θαηάηαμεο. Ζ απνζθξάγηζε απηή γίλεηαη ζηελ ίδηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ή 

αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ζηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα, ζε ψξα πνπ αλαθνηλψλεη ε Δπηηξνπή. Δλ 

ζπλερεία, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ζπληάζζεη πίλαθα ηηκψλ θαη ζεηξάο 

θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη γλσκνδνηεί γηα ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Ζ Αμηνιφγεζε ζα γίλεη αλά Καηεγνξία ησλ ππφ πξνκήζεηα αγαζψλ σο αθνινχζσο: 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α: Πξνκήζεηα μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή  

Τπνθαηεγνξία α: Πξνκήζεηα 32 μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ ζε έληππε κνξθή Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ππιιέέννλλ  ζζππκκθθέέξξννππζζαα  ααππφφ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  άάππννςςεε  

ππξξννζζθθννξξάά  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ββάάζζεεηη  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο Καηεγνξίαο Α - ππνθαηεγνξία α. Ζ 

ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ κπνξεί λα ππεξβεί γηα ηα μελφγισζζα πεξηνδηθά ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή ην πνζφ ησλ 24.058,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ θξαηήζεσλ. 

Τπνθαηεγνξία β: Σίηινη 6 ειεθηξνληθψλ μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ. Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ππιιέέννλλ  ζζππκκθθέέξξννππζζαα  ααππφφ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  άάππννςςεε  

ππξξννζζθθννξξάά  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ββάάζζεεηη  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο. Καηεγνξίαο Α - ππνθαηεγνξία β. Ζ 

ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ κπνξεί λα ππεξβεί γηα ηνπο ηίηινπο ησλ 6 ειεθηξνληθψλ 

μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ ην πνζφ ησλ 11.283,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ θξαηήζεσλ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β: Πξνκήζεηα δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε 5 ζπλδξνκέο on-line βάζεσλ δεδνκέλσλ έηνπο 

2018. Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ππιιέέννλλ  

ζζππκκθθέέξξννππζζαα  ααππφφ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  άάππννςςεε  ππξξννζζθθννξξάά  ααππννθθιιεεηηζζηηηηθθάά  ββάάζζεεηη  ηηεεοο  ηηηηκκήήοο, ζην ζχλνιν ησλ βάζεσλ ηεο 

Καηεγνξίαο Β, εθφζνλ πιεξνχληαη φινη νη φξνη ηεο πξνθήξπμεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο ηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη ινγηθή θαη ζπκθέξνπζα ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα 

ηηκή ηεο αγνξάο θαη ηελ ηπρφλ ηηκή πνπ επηηεχρζεθε ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο. Ζ ζπλνιηθή 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ κπνξεί λα ππεξβεί γηα ηελ αγνξά πξφζβαζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

απνηεινχλ ζπλδξνκέο ηεο Βηβιηνζήθεο ην πνζφ ησλ 24.659,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ 

θξαηήζεσλ. 
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Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α) θαη β) νη θάθεινη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά θξαηνχληαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή
35

 απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 

4412/2016.  

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο, δειαδή πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο 

νηθνλνκηθή ηηκή ε Αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ηελ ίδηα ηηκή θαη ην απνηέιεζκα θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ. 

Σα πξαθηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο
36

 - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα 

δειψζεθαλ ζην ΣΔΤΓ. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα 

παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα πέληε (5) 

επηπιένλ εκέξεο. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη 

ςεπδή ή αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ κεξψλ ΗΗΗ.Α, ΗΗΗ.Β θαη ΗΗΗ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ IV.A, ηφηε εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο 

ησλ παξ. 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν θαη ηνλ πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (εθφζνλ πθίζηαηαη αιιαγή). Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 

πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 3.4 Δλζηάζεηο  

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε 

(5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο 

έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηεο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε 

γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.   

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο: 

 εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο, είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 

 ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016, 

 ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

 αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ 

νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, 

 αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

 αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, 

 ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, 

 γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη παξ. 3-5 ηνπ άξζξνπ 106 

ηνπ Ν.4412/2016. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο   

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 

ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) Σνλ εθδφηε,  

γ) Σελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ ΑΦΜ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα)Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφλ 

ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνπλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή 

κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη 

θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 

εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο 

γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  
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Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 
37 38

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
39

  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.2 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ ππφ 

πξνκήζεηα αγαζψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο, θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ 200 θαη επφκελσλ ηνπ Ν.4412/2016.  

Πξνυπφζεζε εμφθιεζεο ηηκνινγίνπ είλαη ε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ πιεξσκή ησλ ζπλδξνκψλ ζα γίλεηαη κε έθδνζε ηηκνινγίσλ κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο. Ζ ηηκνιφγεζε ζα 

γίλεηαη ζε επξψ κε αληίζηνηρα ηηκνιφγηα ηνπ πξνκεζεπηή θαη δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.   

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ έπεηηα απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.   

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, δηθαηψκαηα εηζθνξάο θαη 

γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ππέξ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, ηξαπεδηθά ηέιε ή νπνηεζδήπνηε 

άιιεο επηβαξχλζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.   

Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ.   

Σα έμνδα αιιεινγξαθίαο, έμνδα εθηεισληζκνχ, πξνκήζεηα ηξάπεδαο, δαπάλεο ηαρπκεηαθνξάο, θ.ιπ., 

βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.    

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ απνζηνιή ησλ ηηκνινγίσλ ησλ έληππσλ θαη 

ειεθηξνληθψλ μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ ή θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ κέρξη ηηο 15-11-2018. 

Γηα θάζε ζπλδξνκή πνπ δελ νινθιεξψλεηαη ή δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ  πξνκεζεπηή, ν 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο λα ζηέιλεη πηζησηηθά ηηκνιφγηα ζηε Βηβιηνζήθε γηα λα εθπέζεη 

ην αληίζηνηρν πνζφ.    

Όιεο νη ζπλδξνκέο (έληππεο θαη ειεθηξνληθέο) ζα ρξεψλνληαη κε ηηο ηηκέο ησλ εθδνηψλ. ε απηέο ηηο ηηκέο 

ζα πξνζηίζεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πξνκεζεπηή ή ζα αθαηξείηαη ην πνζφ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξεη ν 

πξνκεζεπηήο αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά πνπ απηφο έρεη θάλεη. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμεη ηελ ηηκή ρξέσζεο νπνηαζδήπνηε ζπλδξνκήο απφ ηνλ εθδφηε κε αληίγξαθα ηηκνινγίσλ ηνπ εθδφηε, 

αλά πάζα ζηηγκή εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηε Βηβιηνζήθε.  

Κάζε ηηκνιφγην γηα ηηο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο ζπλδξνκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: α) ηελ ηηκή ρξέσζεο θάζε ηίηινπ απφ ηνλ εθδφηε ζε Δπξψ, β) ηελ επίζεκε ηζνηηκία 

ζπλαιιάγκαηνο ηνπ λνκίζκαηνο ρξέσζεο ηνπ εθδφηε ζε ζρέζε κε ην Δπξψ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξέσζε ηνπ 

εθδφηε (φηαλ απηφο δελ αλήθεη ζε ρψξα ηεο Ο.Ν.Δ.) γίλεηαη ζε άιιν λφκηζκα (εθηφο Δπξψ) γ) ην πνζνζηφ 

ηεο έθπησζεο ή πξνκήζεηαο αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά πνπ έρεη θάλεη ν πξνκεζεπηήο, θαη δ) ηελ ηειηθή ηηκή 

ρξέσζεο θάζε είδνπο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο ή ηελ πξνζζήθε ηεο πξνκήζεηαο αλάινγα κε ηελ 

πξνζθνξά πνπ έρεη θάλεη ν πξνκεζεπηήο.   Αλ ην ζχζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε ηνπ 

ηηκνινγίνπ ζε απηήλ ηε κνξθή, θάζε ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα έληππν κε ηελ παξαπάλσ 

αλάιπζε.    

Ζ ζπλαιιαγκαηηθή κεηαηξνπή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο ηεο εκέξαο 

έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  

Σν θάζε ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη αλά ηίηιν πεξηνδηθνχ ή βάζεο δεδνκέλσλ.  

Δηδηθά γηα ηηο on-line βάζεηο δεδνκέλσλ, ε θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη έπεηηα απφ ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο απ΄ 

επζείαο (on-line) ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ησλ ζπλδξνκψλ ζηηο ηξεηο (3) βάζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ ην νπνίν ν 

Αλάδνρνο ζα εθδψζεη ζηελ ζπκθσλεκέλε ηηκή γηα ηελ αμία ηεο παξνρήο ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά. 
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Πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ν Αλάδνρνο δελ έρεη θακία απαίηεζε θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

δαπάλεο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ή εμ αθνξκήο απηνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
40

  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη 

απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 

αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ 

αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν
41

 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, 

ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 

απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 

θφξησζεο - παξάδνζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
42

   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ 

άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. 

(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα ππφ πξνκήζεηα αγαζά ή λα εθηειέζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο:  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α - Ξελφγισζζα πεξηνδηθά ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Σα πεξηνδηθά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξψπε θαη έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη 

εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ παξάδνζεο πνπ έρεη νξίζεη ν Αλάδνρνο ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. Ο 

Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά κε θάζε ηξφπν γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ησλ πεξηνδηθψλ ζην 

Παλεπηζηήκην, απφ ηνπο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. Τπνρξενχηαη επίζεο λα εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη έγθαηξα ην 

Παλεπηζηήκην γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ησλ αλσηέξσ πεξηνδηθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

Παλεπηζηήκην, δχλαηαη λα αμηψζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ηπρφλ θαηαβιεζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη θάζε απφ 

ηελ θαζπζηέξεζε πξνθχπηνπζα δηαθνξά ή δεκηά. Σα παξαδνζέληα ζην Παλεπηζηήκην πεξηνδηθά ζα πξέπεη 

λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ειαηηψκαηα, έζησ θαη επνπζησδψλ.  

Καθέθηππα ή θαηεζηξακκέλα ηεχρε/ηφκνη επηζηξέθνληαη ζηνπο εθδφηεο κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

αληηθαζίζηαληαη εληφο πελήληα (50) εκεξψλ. Ζ βηβιηνζήθε νθείιεη λα παξαδψζεη ην ειαηησκαηηθφ ηεχρνο 

ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηεο δεηεζεί. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, παξαιαβήο ηεπρψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ρσξίο έγγξαθε 

αηηηνιφγεζε εθ κέξνπο ηνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ, 

κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο βηβιηνζήθεο: α) πνηλή ίζε κε ην 20% ηεο 

αμίαο ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ δελ έρεη παξαιεθζεί, β) πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή 

απφ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη αθαίξεζε ηεο εληνιήο πξνκήζεηαο φισλ 

ησλ πεξηνδηθψλ, γ) λα θεξπρζεί έθπησηνο θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.    

Ζ απνζηνιή ησλ ηφκσλ/ηεπρψλ ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο ζα γίλεηαη 

κέζσ ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο (courier) θάζε εβδνκάδα γηα ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ 

εβδνκάδα απηή. Ζ εκέξα παξαιαβήο ηνπ courier ζα βεβαηψλεηαη απφ ηε Βηβιηνζήθε. Σφπνο παξάδνζεο ησλ 

ηεπρψλ νξίδεηαη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκ. Πεξηνδηθψλ, Κεληξηθφ 

Κηήξην, 1νο φξνθνο, Παηεζίσλ 76, Αζήλα. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηε Βηβιηνζήθε γηα θάζε απνζηνιή δέκαηνο. 

Κάζε απνζηνιή ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ απεζηαικέλσλ ηεπρψλ (packing list).  

ε πεξίπησζε απψιεηαο νιφθιεξνπ δέκαηνο ή κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο δέκαηνο πξηλ απφ ηε βεβαίσζε 

παξαιαβήο απφ ηε βηβιηνζήθε, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο ηφκνπο/ηεχρε 

ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ πνπ ηπρφλ ζα ραζνχλ ή ζα ιείπνπλ κε δηθά ηνπ έμνδα. 

Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη κε δηθή ηνπ επζχλε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπλερή, 

εληφο ησλ παξαπάλσ ρξνληθψλ πιαηζίσλ, παξαιαβή ησλ ηεπρψλ. Διέγρεη γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

παξαιαβή θαη πξνσζεί ηηο απαηηνχκελεο ππνκλήζεηο ζηνπο εθδφηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη θακία ππελζχκηζε 

απφ ηε βηβιηνζήθε. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα θάλεη θάζε ελέξγεηα γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ 

πνπ έρνπλ αλαθεξζεί απφ ηε βηβιηνζήθε. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη επίζεο, λα ελεκεξψλεη ηε βηβιηνζήθε γηα 

νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ηεχρνπο, θαζψο θαη γηα ηηο δηθέο ηνπ ζρεηηθέο ελέξγεηεο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, κε 

θνηλνπνίεζε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ αληηγξάθνπ νριήζεσο πξνο ηνπο εθδφηεο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

ην αξγφηεξν απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε απφ ηε βηβιηνζήθε ε εηδνπνίεζε θαζπζηέξεζεο (claim). Ζ κε 

εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε. Απνδεθηφο ιφγνο είλαη ε δηαθνπή ηεο 

έθδνζεο πεξηνδηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδξνκήο.   

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Ο.Π.Α. γηα 

ηπρφλ βηβιηνγξαθηθέο θαη άιιεο αιιαγέο ησλ ζπλδξνκψλ 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β - Πξνκήζεηα δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε 5 ζπλδξνκέο on-line βάζεσλ δεδνκέλσλ έηνπο 

2018. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη επζχλε λα παξέρεη πξφζβαζε ζην Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζηηο Ζιεθηξνληθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθψο ζην Παξάξηεκα 

Γ ηεο παξνχζαο γηα έλα έηνο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ βάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 

ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηε Βηβιηνζήθε γηα θάζε ζρεηηθή αιιαγή, φπσο πξνζζαθαηξέζεηο 

ειεθηξνληθψλ ηίηισλ ζηελ θάζε Βάζε Γεδνκέλσλ ή φηαλ ζπλαληά ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ 

πξφζβαζε ησλ ζπλδξνκψλ.   

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε είηε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, είηε ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή παξνπζηαζηεί θάπνην ηερληθφ πξφβιεκα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζπλδξνκή, κε ζηφρν ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε θαη επαλαθνξά 

ησλ βάζεσλ ζε θαιή ιεηηνπξγία.   

Δπηπιένλ, ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Ο.Π.Α. γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζή ηνπ γηα φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ 

απνθηεζέλησλ ππεξεζηψλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο 

Βηβιηνζήθεο πνπ ζα θαιχπηνπλ φιε ηε ζρεηηθή κε ηηο βάζεηο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί ζεκαηνινγία. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 

παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 

παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην αξκφδην Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 

λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα αγαζά. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

πκθσλεηηθνχ. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ νξηδφκελε αξκφδηα Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 

έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

δελ επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε 

ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο 

ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  

ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 
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Αζήλα, 23/2/2018 

 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξύηαλε 

 Οηθνλνκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ & Αλάπηπμεο 

Αλ. Καζεγεηήο, Γεώξγηνο Β. Ξπισκέλνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A: Πξνκήζεηα μελόγισζζσλ πεξηνδηθώλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή  

Τπνθαηεγνξία α’: Ξελόγισζζα πεξηνδηθά ζε έληππε κνξθή 

Τπνθαηεγνξία β’: Σίηινη Ηιεθηξνληθώλ μελόγισζζσλ πεξηνδηθώλ 

Όινη νη εηδηθνί φξνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα είλαη δεζκεπηηθνί γηα ηνλ Αλάδνρν θαη πξέπεη λα 

αλαθεξζνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά: 

1. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ λα 

πξνζθνκίζεη ζηε βηβιηνζήθε εληφο 30  εκεξψλ ην κέγηζην, δηθαηνινγεηηθά πνπ λα επηβεβαηψλνπλ φηη 

παξαγγέιζεθαλ φινη νη ηίηινη ησλ ζπλδξνκψλ πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί πξνο παξαγγειία. Ο πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαιχπηεη ην 100% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγγειηψλ. Αιιηψο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε 

απνδεκίσζε πξνο ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην πνζφ ηεο νπνίαο, ζπκθσλνχκελν σο πνηληθή 

ξήηξα, αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ηεο αμίαο ηνπ κε εθηειεζζέληνο ηκήκαηνο ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο.  

2. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα αλαιάβεη λα δηεθπεξαηψζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ζπλελλνήζεηο κε ηνπο 

εθδφηεο, ψζηε ην ΟΠΑ άλεπ επηπιένλ δαπάλεο λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ ζηνλ θφκβν 

ηνπ εθδφηε φζνλ αθνξά ηελ Καηεγνξία Α -ππνθαηεγνξία α’, γηα φζα πεξηνδηθά πξνζθέξεηαη καδί κε ηελ 

έληππε θαη ε ειεθηξνληθή πξφζβαζε δσξεάλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Καηεγνξία Α-Τπνθαηεγνξία β’.  

3. Σα έληππα πεξηνδηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξψπε ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ην αξγφηεξν κέζα ζε 

20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα έθδνζήο ηνπο θαη φζα πξνέξρνληαη απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηεο Ακεξηθήο θαη εθηφο Δπξψπεο, κέζα ζε 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκέξα έθδνζεο. 

ηε ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ηεπρψλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν ν νπνίνο ζα απνηειεί θαη φξν ηεο χκβαζεο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο.  

4. Οη ζπλδξνκέο ζα θαιχπηνπλ νιφθιεξα έηε απφ 01/01/2018 έσο 31/12/2018 αζρέησο ηεο έλαξμεο ηεο 

ζχκβαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο ηίηισλ ησλ νπνίσλ ε ζπλδξνκή μεθηλά ζηε κέζε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη 

νινθιεξψλεηαη ζηε κέζε ηεο επφκελεο ρξνληάο, ε ζπλδξνκή ζα ππνινγίδεηαη γηα ην δηάζηεκα απηφ.  

5. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά κε θάζε ηξφπν γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ησλ πεξηνδηθψλ ζην 

Παλεπηζηήκην, απφ ηνπο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη επίζεο, λα πιεξνθνξεί ηελ 

βηβιηνζήθε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ παξαγγειηψλ είηε εγγξάθσο, είηε ειεθηξνληθά.    

6. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη έγθαηξα ην Παλεπηζηήκην γηα ηπρφλ 

θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ησλ αλσηέξσ πεξηνδηθψλ. Σα παξαδνζέληα ζην Παλεπηζηήκην πεξηνδηθά ζα πξέπεη 

λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ειαηηψκαηα, έζησ θαη επνπζησδψλ.     

7. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, παξαιαβήο ηεπρψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ρσξίο έγγξαθε 

αηηηνιφγεζε εθ κέξνπο ηνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ, 

κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο βηβιηνζήθεο:   

α. πνηλή ίζε κε ην 20% ηεο αμίαο ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ δελ έρεη παξαιεθζεί, 

β. πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη αθαίξεζε ηεο εληνιήο πξνκήζεηαο φισλ ησλ πεξηνδηθψλ,   

γ. λα θεξπρζεί έθπησηνο θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

8. Καθέθηππα ή θαηεζηξακκέλα ηεχρε/ηφκνη επηζηξέθνληαη ζηνπο εθδφηεο κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

αληηθαζίζηαληαη εληφο πελήληα (50) εκεξψλ. Ζ βηβιηνζήθε νθείιεη λα παξαδψζεη ην ειαηησκαηηθφ ηεχρνο 

ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηεο δεηεζεί. 

9. Ζ απνζηνιή ησλ ηφκσλ/ηεπρψλ ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο ζα γίλεηαη 

κέζσ ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο (courier) θάζε εβδνκάδα γηα ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ 

εβδνκάδα απηή. Ζ εκέξα παξαιαβήο ηνπ courier ζα βεβαηψλεηαη απφ ηε Βηβιηνζήθε. Σφπνο παξάδνζεο ησλ 

ηεπρψλ νξίδεηαη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκ. Πεξηνδηθψλ, Κεληξηθφ 

Κηήξην, 1νο φξνθνο, Παηεζίσλ 76, Αζήλα θαη ψξεο 8.00 π.κ. έσο 3.00 κ.κ.  
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10. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηε Βηβιηνζήθε γηα θάζε απνζηνιή δέκαηνο. 

Κάζε απνζηνιή ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ απεζηαικέλσλ ηεπρψλ (packing list).   

11. ε πεξίπησζε απψιεηαο νιφθιεξνπ δέκαηνο ή κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο δέκαηνο πξηλ απφ ηε 

βεβαίσζε παξαιαβήο απφ ηε βηβιηνζήθε, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο 

ηφκνπο/ηεχρε ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ πνπ ηπρφλ ζα ραζνχλ ή ζα ιείπνπλ κε δηθά ηνπ έμνδα.   

12. Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη κε δηθή ηνπ επζχλε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε 

ζπλερή, εληφο ησλ παξαπάλσ ρξνληθψλ πιαηζίσλ, παξαιαβή ησλ ηεπρψλ. Διέγρεη γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ παξαιαβή θαη πξνσζεί ηηο απαηηνχκελεο ππνκλήζεηο ζηνπο εθδφηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη θακία 

ππελζχκηζε απφ ηε βηβιηνζήθε. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα θάλεη θάζε ελέξγεηα γηα ηελ αλαπιήξσζε 

ησλ ειιείςεσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί απφ ηε βηβιηνζήθε. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη επίζεο, λα ελεκεξψλεη ηε 

βηβιηνζήθε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ηεχρνπο, θαζψο θαη γηα ηηο δηθέο ηνπ ζρεηηθέο ελέξγεηεο, εθφζνλ 

ηνπ δεηεζεί, κε θνηλνπνίεζε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ αληηγξάθνπ νριήζεσο πξνο ηνπο εθδφηεο κέζα ζε 

δεθαπέληε (15) εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε απφ ηε βηβιηνζήθε ε εηδνπνίεζε 

θαζπζηέξεζεο (claim). Ζ κε εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε. 

Απνδεθηφο ιφγνο είλαη ε δηαθνπή ηεο έθδνζεο πεξηνδηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδξνκήο.  

13. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ΟΠΑ γηα ηπρφλ 

βηβιηνγξαθηθέο θαη άιιεο αιιαγέο ησλ ζπλδξνκψλ ηεο (π.ρ. αιιαγή ηίηινπ, ζπρλφηεηαο, δηαθνπήο θ.ιπ.).   

14. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ζηε ςεθηαθή έθδνζε φισλ ησλ έληππσλ 

πεξηνδηθψλ φηαλ απηή πξνζθέξεηαη δσξεάλ ή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έληππε ζπλδξνκή.  

15. Ζ πξφζβαζε ζηνπο ειεθηξνληθνχο ηίηινπο λα είλαη εθηθηή γηα φιν ην Παλεπηζηήκην θαη λα ειέγρεηαη 

κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ ΗΡ δηεπζχλζεσλ.  

16. ηε παξνχζα πξνθήξπμε επηζπλάπηεηαη θαηάινγνο ηίηισλ ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε ζπλδξνκή ζε έληππε 

κνξθή ή ε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ο θαηάινγνο απηφο είλαη ελδεηθηηθφο. Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη 

φηη ζηνπο θαηαιφγνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ κεηαβνιέο, κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ 

πξνζζήθε, αθαίξεζε ή αληηθαηάζηαζε ηίηισλ, κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΟΠΑ θαη 

εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο ζχκβαζεο.  

17. ηηο ζπκβάζεηο πξφζβαζεο (License Agreements) ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ζα πξνβιέπεηαη φηη ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο θάπνηαο ζπλδξνκήο ζα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζην πιηθφ γηα ηα δηαζηήκαηα πνπ 

πιεξψζεθαλ νη ζπλδξνκέο (Perpetual Access).  

18. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνπιεξψζεη ζηνπο 

εθδφηεο φιεο ηηο ζπλδξνκέο πεξηνδηθψλ πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθαλ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β: Πξνκήζεηα δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζε ζπλδξνκέο on-line βάζεσλ δεδνκέλσλ έηνπο 

2018. 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη επζχλε λα παξέρεη πξφζβαζε ζην Ο.Π.Α. ζηηο 

Ζιεθηξνληθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθψο ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο γηα έλα 

έηνο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ βάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

2. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ παξαγγειία ησλ βάζεσλ ζηνπο εθδφηεο, ηε δηαρείξηζε 

δηθαησκάησλ πξφζβαζεο (License Agreements), ηνλ νηθνλνκηθφ δηαθαλνληζκφ, ην ζπκβφιαην, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ηεο Βηβιηνζήθεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο. Πξνζθνξά πνπ δελ έρεη ηα αλσηέξσ 

δε ζα γίλεηαη δεθηή.  

3. Οη ζπλδξνκέο ζα θαιχπηνπλ νιφθιεξα έηε απφ 01/01/2018 έσο 31/12/2018 αζρέησο ηεο έλαξμεο ηεο 

ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν. ηηο πεξηπηψζεηο βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζπλδξνκή μεθηλά ζηε κέζε 

ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη νινθιεξψλεηαη ζηε κέζε ηεο επφκελεο ρξνληάο, ε ζπλδξνκή ζα ππνινγίδεηαη 

γηα ην δηάζηεκα απηφ.  

4. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηε Βηβιηνζήθε γηα θάζε ζρεηηθή αιιαγή, φπσο πξνζζαθαηξέζεηο 

ειεθηξνληθψλ ηίηισλ ζηελ θάζε Βάζε Γεδνκέλσλ ή φηαλ ζπλαληά ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ 

πξφζβαζε ησλ ζπλδξνκψλ. 

 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε είηε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, είηε ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή παξνπζηαζηεί θάπνην ηερληθφ πξφβιεκα ζηε 
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ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζπλδξνκή, κε ζηφρν ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε θαη επαλαθνξά 

ησλ βάζεσλ ζε θαιή ιεηηνπξγία.  

6. Δπηπιένλ, ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ο.Π.Α. γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζή ηνπ γηα φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ 

απνθηεζέλησλ ππεξεζηψλ.  

7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο 

πνπ ζα θαιχπηνπλ φιε ηε ζρεηηθή κε ηηο βάζεηο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί ζεκαηνινγία.  

8. Ζ πξφζβαζε ζηηο on line βάζεηο λα είλαη εθηθηή γηα φιν ην Παλεπηζηήκην θαη λα ειέγρεηαη κέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ ησλ ΗΡ δηεπζχλζεσλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εθηφο αλ παξαγγέιιεηαη βάζε δεδνκέλσλ 

γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αδεηψλ ρξήζεο.   

9. Να ελεκεξψλεη ηε βηβιηνζήθε ηνπ ΟΠΑ κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ησλ παξαγγειινκέλσλ 

βάζεσλ.   

10. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνπιεξψζεη ζηνπο 

εθδφηεο φιεο ηηο ζπλδξνκέο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθαλ.    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα πεξηέρεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα θάζε θαηεγνξία ρσξηζηά (Καηεγνξίεο Α θαη Β) ζχκθσλα κε 

ην Παξάξηεκα Γ. Οη ελδηαθεξόκελνη δε κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ 

Καηεγνξηώλ Α θαη Β. ε ηέηνηα πεξίπησζε νη πξνζθνξέο ζα θξίλνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Σν ηίκεκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ 

φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.    

Ο πίλαθαο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβάιιεη ν θάζε δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

μερσξηζηά ηελ ηηκή αγνξάο γηα θάζε κεκνλσκέλν ηίηιν (έληππνπ πεξηνδηθνχ, ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ, 

βάζεο δεδνκέλσλ) θαζψο θαη ζπλνιηθή αμία ησλ πεξηνδηθψλ ηίηισλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ (αλά 

θαηεγνξία), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ ή εθπηψζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ έσο ηελ 

ηειηθή παξάδνζε, κε Φ.Π.Α. θαη ρσξίο Φ.Π.Α.  

Ζ αλαθεξφκελε έθπησζε ή επηβάξπλζε γηα θάζε θαηεγνξία Α ή Β ζα ηζρχεη γηα θάζε κεκνλσκέλν ηίηιν ηεο 

αληίζηνηρεο Καηεγνξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο.   

Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ ζε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο.  

Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, πξνκήζεηα, θφζηνο αζθάιηζεο θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη 

ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ πξνζθνξά.  

Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπίζεο 

πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.   

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δε πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δε δίλεηαη εληαία ηηκή γηα 

νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα αλά είδνο (θαηεγνξία εληχπσλ - θαηεγνξία ειεθηξνληθψλ), ηα κεηαθνξηθά (ησλ 

έληππσλ ζπλδξνκψλ) θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηφηε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ.   

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ αλαδφρσλ, 

επηζπκεηφ είλαη φπσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ππνβιεζνχλ εθηφο απφ ηελ έληππε κνξθή ηνπο θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζε αξρείν excel (CD-ROM ή άιιν αλάινγν κέζν).    

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ 

γηα λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – ΣΙΣΛΟΙ ΞΔΝΟΓΛΩΩΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΩΝ Δ ΔΝΣΤΠΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗ & ΣΙΣΛΟΙ on-line ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

Καηεγνξία Α: πξνκήζεηα μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Υπνθαηεγνξία α’: πξνκήζεηα 32 μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ ζε έληππε κνξθή, κε βάζε ηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

A/A Τπνθαηεγνξία α: ΄Δληππνη ηίηινη 

μελόγισζζσλ πεξηνδηθώλ 

ISSN Δθδόηεο Publisher 

Country 

1 American Journal of Mathematical and 

Management Sciences 

0196-6324 T&F Informa UK Ltd – Taylor 

& Francis 

USA 

2 American Statistician 0003-1305 T&F Informa UK Ltd – Taylor 

& Francis 

USA 

3 Annals of Applied Probability 1050-5164 Institute of Mathematical 

Statistics 

USA 

4 Annals of Applied Statistics 1932-6157 Institute of Mathematical 

Statistics 

USA 

5 Annals of Discrete Mathematics - Book 

Series 

0167-5060 Elsevier Books ENGLAND 

6 Annals of Probability 0091-1798 Institute of Mathematical 

Statistics 

USA 

7 Annals of Statistics 0090-5364 Institute of Mathematical 

Statistics 

USA 

8 British Journal of Mathematical and 

Statistical Psychology 

0007-1102 John Wiley and Sons Ltd ENGLAND 

9 British Tax Review 0007-1870 Sweet & Maxwell Limited ENGLAND 

10 Canadian Tax Journal 0008-5111 CTF Canadian Tax Foundation CANADA 

11 Comparative European Politics 1472-4790 Palgrave MacMillan Ltd - 

Journal Subs 

ENGLAND 

12 ACM Computing Reviews 0010-4884 ACM Association for 

Computing Machinery 

USA 

13 Cost Management 1092-8057 Thomson Reuters - RIA 

Research Institute of 

USA 

14 European Competition Law Review 0144-3054 Sweet & Maxwell Limited ENGLAND 

15 Econometrica (comes with - Theoretical 

Economics & Quantitative Economics) 

0012-9682 John Wiley and Sons Ltd ENGLAND 

16 European Journal of International 

Management 

1751-6757 Inderscience Enterprises Limited SWITZERLAND 

17 European Union Review 1606-8963 Consorzio Pavese Studi Post- 

Universitari 

ITALY 

18 Finanzarchiv 0015-2218 Mohr Siebeck GmbH & Co KG GERMANY 

19 Harvard Educational Review 0017-8055 Harvard Educational Review USA 

20 International Statistical Review 0306-7734 John Wiley and Sons Ltd ENGLAND 
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21 Journal of Accounting Literature 0737-4607 Elsevier Limited USA 

22 Journal of Business and Economic 

Statistics 

0735-0015 T&F Informa UK Ltd - Taylor & 

Francis 

USA 

23 Journal of Business Law 0021-9460 Sweet & Maxwell Limited ENGLAND 

24 Journal of Law and Economics 0022-2186 JSTOR - University of Chicago 

Press Titles 

USA 

25 Journal of the American Statistical 

Association 

0162-1459 T&F Informa UK Ltd - Taylor & 

Francis 

USA 

26 Journal of the Operational Research 

Society (comes with Knowledge 

Management Research and Practice & 

Journal of Simulation) 

0160-5682 Palgrave MacMillan Ltd - 

Journal Subs 

ENGLAND 

27 Journal of the Royal Statistical Society. 

Series B 

1369-7412 Wiley  

28 Credit and Capital Markets - Kredit und 

Kapital 

0023-4591 Duncker & Humblot GmbH GERMANY 

29 National Geographic 0027-9358 National Geographic Society USA 

30 New Left Review 0028-6060 New Left Review ENGLAND 

31 Science and Society 0036-8237 Guilford Publications Inc USA 

32 Studies in Political Economy 0707-8552 T&F Informa UK Ltd - Taylor & 

Francis 

CANADA 
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Α/Α 
Τπνθαηεγνξία β’: Σίηινη ειεθηξνληθώλ μελόγισζζσλ 

πεξηνδηθώλ 
Publisher Name Format 

1 Discussion Papers of the CEPR - All Papers - Internet Only 
CEPR - Centre for Economic 

Policy Research Internet 

2 NBER Working Paper Series - Full Subscription - Internet Only 
NBER National Bureau of 

Economic Research Internet 

3 
IBFD Journal Articles - Europe (ex European Taxation Journal in 

print) 
 IBFD 

Internet only 

4 The New Palgrave Dictionary of Economics  Palgrave Macmillan Internet 

5 Corporate Ownership and Control  Virtus InterPress Internet 

6 Accounting and Business Research  Taylor & Francis Internet 
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Καηεγνξία Β: πξνκήζεηα δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε 5  ζπλδξνκέο on-line βάζεσλ δεδνκέλσλ έηνπο κε 

βάζε ηνλ θάησζη πίλαθα. 

 

 

Βάζεηο δεδνκέλσλ Δθδόηεο 

είδνο  

πξόζβαζεο ηαπηόρξνλνη ρξήζηεο 

1.1 JSTOR (Arts & Sciences I - AAF 

2018 Site Licence Internet) JSTOR on-line Απεξηφξηζηνη ρξήζηεο 

1.2 JSTOR (Arts & Sciences II- AAF 

2018 Site Licence Internet) JSTOR on-line Απεξηφξηζηνη ρξήζηεο 

1.3 JSTOR (Arts & Sciences IV - AAF 

2018 Site Licence Internet) JSTOR on-line Απεξηφξηζηνη ρξήζηεο 

1.4 JSTOR (Arts & Sciences VII - AAF 

2018 Site Licence Internet) JSTOR on-line Απεξηφξηζηνη ρξήζηεο 

2 

INFORMS Pubs Suite (πξφζβαζε ζε 

12 ηίηινπο πεξηνδηθψλ) 1 

The Institute for Operations 

Research and the Management 

Sciences on-line Απεξηφξηζηνη ρξήζηεο 

3.1 Oxford Handbooks Online - Business 

& Management  

Oxford University Press 
on-line 

Απεξηφξηζηνη ρξήζηεο 

3.2 Oxford Handbooks Online - 

Economics and Finance  

Oxford University Press on-line 

Απεξηφξηζηνη ρξήζηεο 

3.3 Oxford Handbooks Online - 

Psychology  

Oxford University Press on-line 

Απεξηφξηζηνη ρξήζηεο 

4 

International Historical Statistics  

Springer 
on-line 

Απεξηφξηζηνη ρξήζηεο 

5 

CARMA Video Library 

Consortium for the Advancement 

of Research Methods and 

Analysis  

on-line 

Απεξηφξηζηνη ρξήζηεο 

http://www.oxfordhandbooks.com/browse?t0=ORR:SOC00070
http://www.oxfordhandbooks.com/browse?t0=ORR:SOC00070
http://www.oxfordhandbooks.com/browse?t0=ORR:SOC00720
http://www.oxfordhandbooks.com/browse?t0=ORR:SOC00720
http://www.oxfordhandbooks.com/browse?t0=ORR:SCI02100
http://www.oxfordhandbooks.com/browse?t0=ORR:SCI02100
http://www.springer.com/series/13993
http://cba.unl.edu/outreach/carma/programs/#VL
http://cba.unl.edu/outreach/carma/
http://cba.unl.edu/outreach/carma/
http://cba.unl.edu/outreach/carma/
http://cba.unl.edu/outreach/carma/
http://cba.unl.edu/outreach/carma/
http://cba.unl.edu/outreach/carma/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (ΣΔΤΓ)   

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 

θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 99206861 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Παηεζίσλ 76, Αζήλα, 10434 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Μαξηλνπνχινπ Μαξία 

- Σειέθσλν: 210 8203 284, 264, 214, 215 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: epimelitia@aueb.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.aueb.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

Πξνκήζεηα μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ θαη δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηε 

Γηεχζπλζε Βηβιηνζήθεο ΟΠΑ, έηνπο 2018, (CPV) : 79980000-7 «Τπεξεζίεο πλδξνκψλ» & 

(CPV)22213000-6 «Πεξηνδηθά». 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Πξνκήζεηεο 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ 

εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη 

θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii 
: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή 

ή κεζαία επηρείξεζε
iii
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 

πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν
v
: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 

παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 

πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινπο
vi
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 

ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
vii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
viii

· 

2. δσξνδνθία
ix,x

· 

3. απάηε
xi
· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xii·

 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiii

·
 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xiv.

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 

εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xv

 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xviii

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xix

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xx

: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxi

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 
 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
 xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxiv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
xxv

 

: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 

ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvi 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο 

κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ
xxviii

, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο
xxix

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
xxx

 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 

ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 

ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

[] Ναη [] Όρη 
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αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 

4 λ. 3310/2005
xxxi

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[……] 

ΑΔΑ: 6Ψ0Π469Β4Μ-ΙΦΕ





 

Σελίδα 46 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ 

Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ 

Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα 

ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο
xxxii

; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα 

εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη 

από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, 

εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ 

δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα: 

Δάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά
xxxiii

, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xxxiv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xxxv
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, 

λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xxxvi

, εθηόο 

εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο 

κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxxvii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ 

εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ – Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο  

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 

Καηάζηεκα                …………………………. 

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   ………………  

         ΔΤΡΧ. …………………… 

 

Πξνο 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΧ   ……….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

ΔΤΡΧ.…………………(θαη νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε 

ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο ……………………………………….. Γ\λζε 

………………………………………………………….γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξάςεη καδί ζαο γηα ηε πξνκήζεηα ……………………………………(αξ. δηαθήξπμεο 

………………..) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ …………….θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο 

ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ………...ΔΤΡΧ απηήο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο, νπφηε 

γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ψ0Π469Β4Μ-ΙΦΕ





 

Σελίδα 50 

                                                           

ΑΔΑ: 6Ψ0Π469Β4Μ-ΙΦΕ





 

Σελίδα 51 

                                                                                                                                                                                                 

᾽

ΑΔΑ: 6Ψ0Π469Β4Μ-ΙΦΕ




		2018-02-23T11:26:11+0200
	Athens




