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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2018 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ z650 3d Printer » 

 

 με κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 05/07/2018 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ z650 3d printer 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50323000-5, 42991500-4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  
6.224.80€  συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ΗΜΕΡΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30 ημέρες 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 
τρίτων νόμιμες κρατήσεις. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος 4%  σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 
2198/94. 
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Έχοντας υπόψη: 

1.    Τον Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών  
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 

2.    Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/2011) για τη «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν.4076/2012 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 159/10-8-
2012). 

3. Το Π.Δ. 102/2013 «Μετονομασία του Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση 
– Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» 

4. Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) 
5. Tον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) 
6. Την µε αριθµ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 642/4-12-2017) Υ.Α. µε την οποία 

διαπιστώθηκε η εκλογή του ∆ηµητρίου Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύµατος και των ∆αυΐδ 
Κωνσταντίνου, Θεοδωρίδου Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου 
Χαράλαµπου και Μωϋσιάδη Αναστάσιου ως Αντιπρυτάνεων του Ιδρύµατος, µε θητεία από 
1-12-2017 έως 30-11-2021.  

7. την αριθμ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη του 
ΤΕΙ ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του 
ΤΕΙ ΚΜ”, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 
4431/τ.Β΄/15.12.2017), 

8. Τη διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 2209/14-05-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ0030914790 2018-05-15) πρωτογενές 
αίτημα, συνολικού προϋπολογισμού 6.224,80€  (CPV: 50323000-5, 42991500-4) 

10. Την αριθμ. 257/2264/17-05-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΡ4469143-9ΑΚ, ΑΔΑΜ 18REQ003112050 
2018-05-17) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
οικονομικού έτους 2018, ΚΑΕ 14.1439.01-Προμήθεια ειδ. συντήρησης και επισκ. μηχαν και 
λοιπού εξοπλισμού) 

11. Την απόφαση 222/22/07-06-2018 θέμα 00ο «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 
ανταλλακτικών για αντικατάσταση κατεστραμμένων της ετήσιας συντήρησης τρισδιάστατου 
εκτυπωτή z650 3d Printer για τις ανάγκες του τμήματος ΕΑΔΣΑ του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας  (ΑΔΑ: ΩΠΒ1469143-ΣΑΕ) 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

   Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ z650 3d Printer,  με κριτήριο 
κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή , όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ  της 
παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
2.   ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

04-07-2018 
ΩΡΑ: 14:00 μ.μ 

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

   05-07-2018 
ΩΡΑ: 10:00 π.μ 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
Η προσφορά μπορεί να αφορά μια μόνο ομάδα, και όχι απαραίτητα το σύνολο των ομάδων.  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή 
Ενώσεις/Κοινοπραξίες αυτών, ή συνεταιρισμοί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρύτανης  
 
 
 

Δημήτρης Χασάπης 
Καθηγητής 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  

ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ z650 3d Printer»  , 

προϋπολογισμού δαπάνης 6.224,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ,  με κριτήριο κατακύρωσης 

τη Χαμηλότερη Τιμή. 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται 

στο Μέρος Β  της παρούσης. 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Στον δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» et.diavgeia.gov.gr   

Στον δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr 

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.teicm.gr   

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται  σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της  

Αναθέτουσας Αρχής (www.teicm.gr), στον δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr 

 

Ο προσφέρων  με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, 
Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail account.κ.τ.λ.) την 
αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν 
διευκρινιστικών ερωτημάτων.  

 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι  Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 04-07-2018 και ώρα 14:00 στην έδρα 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
Οι προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών της ομάδας 1, σε διαφορετική 
περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται 
Η προσφορά μπορεί να αφορά μια μόνο ομάδα, και όχι απαραίτητα το σύνολο των ομάδων. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν σε ενιαίο φάκελο  , υποχρεωτικά μαζί με την 
οικονομική  προσφορά τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  
 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1 Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. (συνημμένο  στο Μέρος Β  ) 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1 
Περιέχει την  τεχνική προσφορά στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά από τον 
προσφέροντα, οι περιγραφές των προσφερόμενων ειδών και θα συνοδεύεται από 
εμπορικά φυλλάδια, (prospectus), τεχνικά φυλλάδια, ή άλλα έγγραφα του 
κατασκευαστή 

2 Φύλλο συμμόρφωσης, ,συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες και επεξηγήσεις 
στο Μέρος Β   

 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας : ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

• Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

• Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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Μέσα  σε ένα  φάκελο οικονομοτεχνικής  προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» 

Η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

των οικονομικών προσφορών)  διενεργείται σε ένα στάδιο σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103-105 του 

Ν.4412/2016.  

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της Αναθέτουσας , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 

του Ν.4412/2016.  

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Οι όροι της παρούσας διακήρυξης, οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, , οι όροι της σύμβασης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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ΜΕΡΟΣ Β .  

 
ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑ 1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1.  
FRU, Habey 

MiniATX MB PJ660-
860 (κωδ.22-06419) 

1 50323000-5 1.488 € 

2.  Flash Drive     
(κωδ.22-50159) 1 50323000 421,60€ 

3.  Septum (κωδ.22-
06419) 5 50323000 248€ 

4.  zb63 Clear Binder 
Cartridge (22-50423) 3 50323000 930€ 

5.  zb63 Black Binder 
Catridge (60168-00) 2 50323000 545.60€ 

6.  
3DS Cleaning 

Solution Pro Cartridge 
(360446-00) 

3 50323000 223.20€ 

7.  
VisiJet PXL Core 

14kg Container (κωδ, 
360430-00) 

1 50323000 1.364€ 

8.  
VisiJet PXL Cyan 
Cartridge  (κωδ, 

360438-00) 
1 50323000 99.20€ 

9.  
VisiJet PXL Magenta 

Cartridge  (κωδ, 
360440-00) 

1 50323000 99.20€ 

10.  
VisiJet PXL Yellow 

Cartridge  (κωδ, 
360442-00) 

1 50323000 99.20€ 

11.  
3DS ColorBond 454g 

Container (κωδ, 
360448-00) 

1 50323000 148.80€ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

      1 
Κεφαλη εκτύπωσης 

HP 11 Print head (HP 
#C4810A) 

10 42991500-4 558€ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  Εγγύηση 2 ετών για τα  είδη Α/Α1 και Α/Α 2 ΝΑΙ  

2.  Παράδοση στο χώρο του 3d printer του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας (υπόγειο κτιρίου Γ) ΝΑΙ  

3.  Septum (διάφραγμα-χώρισμα μεταξύ κεφαλής και του 
χρωματικού υλικού) με κωδικό προϊόντος 22-06419 ΝΑΙ  

4.  
Τα ανταλλακτικά της Ομάδας 1(α/α1 έως και 11) και της 
ομάδας 2, μπορούν να προμηθευτούν στο ΤΕΙ ανά ομάδα 

από διαφορετικούς προμηθευτές 
ΝΑΙ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΥΔ 
 
 
 
 
 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [TEI Κεντρικής Μακεδονίας] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219571] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Τέρμα Μαγνησίας,Σέρρες,62124] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κωνσταντίνος Κουδέρης] 
- Τηλέφωνο: [(23210) 49106, 49156] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@teicm.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.teicm.gr] 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV):  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ z650 3d Printer». Του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» 
με CPV : 50323000-5, 42991500-4 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………………..] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [OXI] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……] 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
εγγράφων): 
[….] [….] [….] [….] 
 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  
Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

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

 
 
 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 
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Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:  
[…] 
Ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα   εντητε Α       
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  
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Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής; Του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας: 
 
[…] [] Ναι []Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): […] 
[…] […] 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται: 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσής για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): […] 
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