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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αριθμ. Πρωτ.: 357/04.02.2019 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την, χαμηλότερη 
τιμή με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για την 
αναβάθμιση των δικτύων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 
24%, ύψους 9,677,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 50.000€. 
CPV: 32552310-3 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
Οικονομικού έτους 2019 στο πλαίσιο του Π.Δ.Ε (MIS 2014ΣΕ54300009) και , ΚΑΕ 93.9322.. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24-Σέρρες), 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Κτίριο «Διοίκηση», 1ος Όροφος, τηλ: (23210) 
49112, και ώρες 07:00-15:00. 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

Υποβολή προσφορών μέχρι  18/02/2019 και ώρα 14:00 μμ 

Ημερομηνία Διενέργειας: 19/02/2019 και ώρα 10:00 μμ 

Τόπος Διενέργειας: Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας, Κτίριο 
«Διοίκηση», 1ος Όροφος, Γραφείο 3 – Αίθουσα Δημοπρασιών. 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από τον Κ. Καφτάνη Ζαχαρία 
υπάλληλο του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας στο τηλέφωνο 
(23210)49106 και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας www.teicm.gr 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι : Τεχνικές Προδιαγραφές  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΥΔ 

 
 
 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

Μωϋσιάδης Αναστάσιος 
Καθηγητής 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια «τηλεφωνικού κέντρου 
για την αναβάθμιση των δικτύων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», σύμφωνα με τους όρους και τις 
υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους  κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) όπως αναφέρονται  στον  πίνακα  

 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα CPV 
Προϋπολογισμός  

χωρίς  Φ.Π.Α 
Φ.Π.Α. 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με  Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε. 

1 Τηλεφωνικό Κέντρο 1 32552310-3 40.322,58 9.677,42 50.000,00 93.9322 

 ΣΥΝΟΛΟ   40.322,58 9.677,42 50.000,00  

 
 

 

 Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων - τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής ανέρχεται στο 2% της καθαρής αξίας της προβλεπόμενης 
δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016 και συγκεκριμένα στο ποσό των οκτακοσίων 
έξι  ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών  (806.45 €) 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα  
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (40.322,58€) πλέον ΦΠΑ 24% 
ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών(9.677,42€), 
ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. πενήντα χιλιάδες ευρώ(50,000,00€). 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. 

β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για 
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το 
αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. 
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γ) Η προβλεπόμενη από το Ν. 4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3 κράτηση για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας.   
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με: 
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. 3262/17-07-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003432931 2018-07-17) πρωτογενές 
αίτημα, συνολικού προϋπολογισμού 50.000€   

10. Την αριθμ. 24/171/22-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΖ8469143-356, ΑΔΑΜ 19REQ004367005 2019-01-24) 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019 
στο πλαίσιο του Π.Δ.Ε (MIS 2014ΣΕ54300009), ΚΑΕ 93.9322 (Συντήρηση και επισκευή 
διδακτηρίων και λοιπά) 

11. Την απόφαση 13/2/24-01-2019 θέμα 1ο «Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για την 
αναβάθμιση των δικτύων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»  (ΑΔΑ:9ΒΦ1469143-73Δ) 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και τον Διαδικτυακό τόπο 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.teicm.gr)  

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και μέσω του 
Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://www.teicm.gr» 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 
4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από 
αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του 
αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού.  

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση, να 
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση 
της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις 
δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά μέχρι την Δευτέρα 18/02/2019 και ώρα 14:00. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή 
μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να 
υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε 
σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

 
Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, 
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 
ΠΡΟΣ: 
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας, Κτίριο «Διοίκηση», 1ος Όροφος, 
Γραφείο 3 – Αίθουσα Δημοπρασιών.   
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διακήρυξη αρ. πρωτ. 357/04-02-2019 
(Ημερομηνία Διενέργειας 19/02/2019 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 18/02/2019 
 

«Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για την αναβάθμιση των δικτύων του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας» 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 
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Επίσης στο φάκελο της κάθε  προσφοράς  (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
• Ο αριθμός της διακήρυξης.  
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 
σφράγισής τους) φακέλους ως εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.  

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς.  

Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο  
φάκελο.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 10:  

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:  

Α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα ΙΙ-Υπόδειγμα) υπογεγραμμένο και 
κατάλληλα συμπληρωμένο από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως τέτοιος νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 Σημειώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους 
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του 
ανωτέρω ΤΕΥΔ. 

Β)  Εγγύηση συμμετοχής (806.45 €)σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 
 
Β)  Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου καθώς και τα προαναφερθέντα 
πιστοποιητικά για κάθε μέλος της ένωσης.  
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Γ)  Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές 

δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να 
προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο Α της παρούσας παραγράφου 
καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό.  

Δ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει δήλωση 
με το ως άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση με τη σχετική 
δέσμευση του υπεργολάβου για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του 
ποσοστού που καταλαμβάνει το προς υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με 
τη συνολική αξία αυτής. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία 
προσφοράς (Παράρτημα Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές).  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία 
προσφοράς και πρέπει να συνοδεύεται από τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς,  
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ [€] ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1       

2       

ΣΥΝΟΛΟ   

ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την 
επόμενη μέρα της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.  

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση των υπό 
προμήθεια ειδών, ελεύθερης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα 
Διακήρυξη. 
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ 
αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για το προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 
έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 
επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για το προσφερόμενο 
είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού 
αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, 
θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 
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Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας. 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν 
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19/02/2019, στο γραφείο αρ.3 – Αίθουσα Δημοπρασιών του 
Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας, κτίριο «Διοίκηση», 1ος όροφος, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η 
οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές 
θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την 
ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των 
προσφορών σε πρακτικό, το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο 
ανάδοχο (προσωρινός ανάδοχος). Το πρακτικό διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να 
εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και στη συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών, από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74):    

1. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο  
    10 της παρούσας και συγκεκριμένα:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε 
περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπό τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός 
νομίμων εκπροσώπων η υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών). Η υποχρέωση αποκλεισμού 
οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γγ) Στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

γ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 
το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.   
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δ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου: 

δ1) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία 
Αστυνομικής Ταυτότητας). 

δ2) σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα σύστασης/ίδρυσης και εκπροσώπησης, 
συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ/επιμελητηρίου από τα οποία να 
προκύπτει η υφιστάμενη κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη εκπροσώπησή του. Σε 
περίπτωση που τα έγγραφα σύστασης/ίδρυσης δεν είναι κωδικοποιημένα θα πρέπει να 
προσκομιστούν οι σχετικές τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε από τα 
ανωτέρω έγγραφα απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να προσκομιστεί και αυτή. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 
19.2 του Ν. 4412/2016, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης.   

Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει επικαλεστεί τις χρηματοοικονομικές, 
τεχνικές ή επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να προσκομίζει τα στοιχεία ε και 
στ του παρόντος άρθρου. 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους όπου το ποσοστό της υπεργολαβίας 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου) τότε, 
οφείλει να προσκομίζει και για τον υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά της παρ. 1.  

Αν δεν προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  Αν κατά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής, 
εφόσον είχε προσκομιστεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 
της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των κριτηρίων της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
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προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η διαδικασία ματαιώνεται.   

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 του ιδίου ως άνω νόμου. 

Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 14:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, 
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα 
προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 
4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά 
της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 

β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, και μόνο στην 
περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί 
για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Αν 
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κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 
4412/2016. 

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι τέσσερις (4) μήνες. 

Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο 
ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.      

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.  
Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ζητούμενων ειδών, 
έχουν καταργηθεί τα υπό αιτούμενα με την προκήρυξη μοντέλα ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα 
προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, μοντέλα/ 
εκδόσεις, αποδεδειγμένα τουλάχιστον ισάξια ή ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που 
προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών είναι οι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης.  

Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει το 
σύνολο των προμηθευόμενων με την παρούσα ειδών. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα 
από υπόδειξη, τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤOY ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ  

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων με την παρούσα ειδών θα 
πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή παραλαβής υλικών και υπηρεσιών-εργασιών. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού τιμήματος της 
παρούσας, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων, μετά την 
έκδοση του νόμιμου παραστατικού και την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών και 
Κ.Π.Σ. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών διοικητική διαδικασία για την 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά 
νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η 
χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία. 
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ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 4412/2016, από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή 
στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης και να αφορούν κάθε μέλος ξεχωριστά. 

Α. Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% 
επί της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας άνευ ΦΠΑ των υπηρεσιών για τις οποίες θα υποβληθεί 
προσφορά. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 20 / 07 / 2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης   

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας, σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο 
τα παρακάτω στοιχεία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο 
κατά δύο (2) μήνες από το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του είδους (δηλ. 5 μήνες). Σε 
περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό 
διάστημα. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:  

1. Την ημερομηνία έκδοσης.  
2. Τον εκδότη.  
3. Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.  
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4. Τον αριθμό της εγγύησης.  
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.  
6. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση.  
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.  
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

και τους όρους ότι:  
1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως  
2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου 
3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
4. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, 
μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου 
της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την 
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας 
κ.λπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία 
δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα 
Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν 
όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις 
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ 
της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός 
ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 
Τράπεζας.  

2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή 
της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό 
Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ 
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.. 

3. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των υπό προμήθεια ειδών μέχρι 
την παραλαβή τους. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
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υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 
όρους. 

6. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 
του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι 
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Σερρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 25 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος 
διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν 
κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο 
σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή 
διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία 
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. 

Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματα Ι,ΙΙ, είναι 
υποχρεωτικοί και απαράβατοι.  

 
 
 
 

Ο Αντιπρύτανης  
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Μωϋσιάδης Αναστάσιος 
Καθηγητής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Τηλεφωνικό κέντρο Νέας γενιάς IP τεχνολογίας,να 
καλύπτει τις προδιαγραφές EURO ISDN και VOIP.Το 
προσφερόμενο τηλεφωνικό κέντρο θα κυκλοφορεί 
στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία 
τουλάχιστον τρία χρόνια και θα πληροί τα ισχύοντα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
υπερισχύουν των διεθνών όταν υπάρχουν. 

Να αναφερθεί 
ο 

κατασκευαστής 
και το 

προσφερόμενο 
μοντέλο     

2 

Το Προσφερόμενο τηλεφωνικό κέντρο  και όλος ο 
περιφερειακός εξοπλισμός (βαθμίδες,τηλεφωνικές 
συσκευές κλπ) θα πρέπει να είναι σε διαδικασία 
παραγωγής,να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να 
διαθέτει την τελευταία softwer version.O 
κατασκευαστής να δεσμεύεται για την διάθεση 
ανταλακτικών τουλάχιστον 7 χρόνια μετά απο την 
ημέρα τελευταίας παραγωγής του προιόντος  

Να κατατεθεί 
βεβαίωση του 
κατασκευαστή  

    

3 

Το  προσφερόμενο κέντρο θα πρέπει  να είναι 
συμβατό με γραμμές PSTN, με το EURO-ISDN BRA 
(2B+D) TBR3 &  PRA (30B+D) TBR4 για την σύνδεση 
με τα δίκτυα των παρόχων. Eπίσης θα πρέπει να 
υποστηρίζει γραμμές IP μορφής Η.323 τόσο για 
διασύνδεση με άλλα τηλεφωνικά κέντρα παρόμοιας 
τεχνολογίας, όσο και γραμμές ΙΡ τεχνολογίας SIP 

ΝΑΙ 

    

4 

Για τη διασύνδεσή του με το δημόσιο δίκτυο, το 
προσφερόμενο Κέντρο πρέπει να  υποστηρίζει τις 
σηματοδοσίες που υποστηρίζουν τα: Απλή  Γραμμή  
PSTN (α/β) (τονική ή παλμική, με αναγνώριση 
καλούντος), Ψηφιακό  κύκλωμα  EURO-ISDN PRI (30 
B+D) TBR4 (NET5), Ψηφιακό  κύκλωμα  EURO-ISDN 
BRI (2B+D) TBR3 (NET3), SIP Trunking 

ΝΑΙ 

    

5 

Για τη διασύνδεσή του με ιδιωτικά συνδρομητικά 
κέντρα άλλων κατασκευαστών, πρέπει να 
υποστηρίζονται (α) FXS/FXO, (β) τα ψηφιακά 2Μbit 
πρωτόκολλα: Q.SIG BRI, Q.SIG PRI, και (γ) να 
υποστηρίζονται επίσης οι διαδικτυακές (IP) 
σηματοδοσίες: H.323 και SIP. 

ΝΑΙ 

    

6 

Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να διαθέτει 
υποχρεωτικά δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των εναρμονισμένων πρότυπων κανονισμών (να 
επισυνάπτεται για το τηλεφωνικό κέντρο και τα 

ΝΑΙ 
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τερματικά του). 

7 

Το προσφερόμενο κέντρο θα είναι τελευταίας 
τεχνολογίας, σύγχρονης κατασκευής σε τρέχουσα 
εργοστασιακή γραμμή παραγωγής, communication 
server με δυνατότητα ανάπτυξης ενδογενώς 
παραδοσιακού ψηφιακού ΤDM/PCM, non-blocking και 
θα υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP. Ο 
εξοπλισμός να είναι έτοιμος για να αναρτηθεί σε 
πλαίσια (RACKS) 19’’ και η βυσμάτωση των γραμμών 
και των εσωτερικών θα γίνεται άμεσα και απλά πάνω 
σε πλαίσια patch panels για να μικτονομούνται στη 
συνέχεια με το εσωτερικό δίκτυο δομημένης 
καλωδίωσης. Ιδιαίτερα στο εσωτερικό δίκτυο του 
κτιρίου θα πρέπει να παρέχεται απαραίτητα η 
δυνατότητα επικοινωνίας ακόμη και μέσω 2-σύρματου 
δικτύου για οποιοδήποτε τύπο παραδοσιακού 
εσωτερικού χρειάζεται, καλύπτοντας τη πλήρη 
συμβατότητα και προσαρμογή με πιθανό παλαιό 
υφιστάμενο δίκτυο καλωδίωσης. 

ΝΑΙ 

    

8 

Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να είναι σχεδιασμένο 
σύμφωνα με τα Πρότυπα  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής,  
ώστε να προσαρμόζεται και να μπορεί να υποστηρίζει 
τις νέες εξελίξεις  της τεχνολογίας. 

ΝΑΙ 

    

9 

Το προτεινόμενο κέντρο πρέπει να έχει αρθρωτό 
υλισμικό (Hardware), δομημένο λογισμικό (Software) 
εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή κάλυψη, τόσο των 
σύγχρονων σημερινών τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών, όσο και των μελλοντικών 
τηλεπικοινωνιακών αναγκών του οργανισμού.  Οι 
αναβαθμίσεις του λογισμικού με τις εργοστασιακές 
βελτιώσεις να παρέχονται χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση στον οργανισμό. 

ΝΑΙ 

    

10 

Να διαθέτει ικανότητα υποστήριξης ανοικτών 
interfaces και πρωτοκόλλων (TCP/IP, TAPI), 
εξασφαλίζοντας  έτσι τόσο τις σημερινές, όσο και τις 
μελλοντικές εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε 
εύρος ζώνης. Να διαθέτει άμεσα δυνατότητα 
σύνδεσης σε δικτυακό περιβάλλον με χρήση του ΙΡ 
πρωτοκόλλου και κυρίως να διαθέτει δυνατότητα 
σύνδεσης στο υπάρχον τοπικό δίκτυο 

ΝΑΙ 

    

11 

Να διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης γραμμών VoIP 
χωρίς προσθήκη κάρτας αλλά με απλή ενεργοποίηση 
αδειών, είτε για ζεύξη με μορφή Η.323 ή SIP  είτε για 
εσωτερικά IP ή SIP ή IP-Softphones ή ΙP DECT 
stations. 

ΝΑΙ 
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12 

Να μπορεί να ενταχθεί  με άλλα τηλεφωνικά κέντρα 
ίδιου τύπου σε γραμμές και σε εσωτερικά  τα οποία 
θα βρίσκονται είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα και να 
λειτουργεί σαν ένα Ενοποιημένο σύστημα 
(τουλάχιστον μεταξύ 16 σημείων). Υποστήριξη 
τουλάχιστον μέχρι 600 κανάλια trunks. Να 
υποστηρίζει λειτουργίες unified communications και 
να διαθέτει βασική έκδοση της  εφαρμογής 
ενσωματωμένη. 

ΝΑΙ 

    

13 

Το προσφερόμενο κέντρο θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα αποθήκευσης των προγραμμάτων και 
των δεδομένων του (back up) σε σκληρό δίσκο ή σε  
P.C. εκτός του Κέντρου, ώστε  αυτά να μπορούν να 
επαναφορτωθούν σε περίπτωση απώλειας τους από 
την μνήμη του συστήματος. 

ΝΑΙ 

    

14 

Το κέντρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με το 
κατάλληλο software  για την έγκαιρη διάγνωση των 
βλαβών και την αναγγελία των διαπιστωμένων 
σφαλμάτων με πολλαπλές επιλογές, όπως εμφάνιση 
στη συσκευή της τηλεφωνήτριας ή σε οποιαδήποτε 
άλλη ψηφιακή συσκευή επιλεγεί, προώθηση σε 
τοπικό ειδικό υπολογιστή που διαθέτει ικανότητα 
ελέγχου επικοινωνίας με το σύστημα, με e-mail σε 
καθορισμένη διεύθυνση εντός ή εκτός δικτύου του 
ΤΕΙ. Το software θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ενσωματωμένες ρουτίνες, οι οποίες να ελέγχουν το 
κέντρο για τυχόν βλάβες χωρίς να απαιτείται η αγορά 
τους. 

ΝΑΙ 

    

15 

Το δίκτυο πρέπει να έχει την δυνατότητα να 
πληροφορεί τόσο εταιρικό προσωπικό, όσο και το 
προσωπικό συντήρησης με διαφόρων επιπέδων 
συναγερμούς, είτε τοπικά εντός εταιρικού δικτύου είτε 
απομακρυσμένα σε καθορισμένη ηλεκτρονική 
διεύθυνση 

ΝΑΙ 

    

16 

Τα προγράμματα και τα δεδομένα του 
προσφερόμενου δικτύου  θα πρέπει να 
προστατεύονται από τοπική ή απομακρυσμένη (ειδικά 
για επιθέσεις μέσα από το διαδίκτυο) επέμβαση μη 
εξουσιοδοτημένων προσώπων με πολλαπλά επίπεδα 
ασφαλείας. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα  και τα 
δεδομένα του κέντρου θα πρέπει να γίνεται μέσω 
κωδικού (password). Να υπάρχουν διακριτά επίπεδα 
πρόσβασης με διαφορετικούς κωδικούς ασφαλείας 
(κατάλληλο μήκος κωδικών 6-10 χαρακτήρες) για 
χρήστη / εγκαταστάτη / διαχειριστή συστήματος. 

ΝΑΙ 
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17 

Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να έχει 
ενσωματωμένη τη δυνατότητα συντήρησης από 
απόσταση μέσω LAN/WAN με παραθυρική εφαρμογή 
(web based) σε περιβάλλον Windows NT/Vista/XP 
Windows 8 κλπ (χωρίς όμως αυτός να είναι ο 
μοναδικός τρόπος πρόσβασης για συντήρηση, 
δηλαδή η κύρια πρόσβαση συντήρησης θα πρέπει να 
μπορεί να γίνεται και από τοπικό τερματικό). Στην 
οικονομική προσφορά θα πρέπει να  περιλαμβάνεται 
ο εξοπλισμός και το πιθανό λογισμικό 
τηλεπρογραμματισμού-τηλεσυντήρησης 

ΝΑΙ 

    

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να συνοδεύεται από 
Τεχνική Περιγραφή η οποία θα αναφέρει αναλυτικά τις 
ευκολίες του συστήματος. Ειδικότερα το προσφερόμενο 
κέντρο πρέπει να έχει τις παρακάτω ευκολίες: 

ΝΑΙ     

2 Φραγές κλήσεων ΝΑΙ     

3 Λειτουργία χωρίς μεταλλακτική συσκευή-Διεπιλογική 
λειτουργία ΝΑΙ     

4 Αυτόματη εξερχόμενη επιλογή ΝΑΙ     

5 
Αυτόματη δρομολόγηση εξερχόμενης κλήσης μέσα από 
τον οικονομικότερο παροχέα ΝΑΙ     

6 

. Εκτροπή-Οδήγηση  ΝΑΙ     

       1. Όλων των κλήσεων ΝΑΙ     

       2. Κατειλημμένου ΝΑΙ     

       3. Αναπάντητου ΝΑΙ     

       4. Σε εξωτερική γραμμή ΝΑΙ     

7 Ομάδες ανάληψης κλήσεων ΝΑΙ     

8 Ημερήσια/νυχτερινή/μεσημβρινή/διάλειμμα κατάσταση 
λειτουργίας ( Day/Night/Break/Lunch) ΝΑΙ     

9 Επανεπιλογή αριθμού (Redial) ΝΑΙ     

10 Ομάδα κουδουνισμού (Ring Group) ΝΑΙ     
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11 

Ιδιαίτερος κουδουνισμός (Distinctive Ringing) Πρέπει να 
υπάρχει διαφορετικός κουδουνισμός ανάλογα με το αν το 
εσωτερικό καλείται από εσωτερικό συνδρομητή ή από 
Γραμμή Πόλεως ή από θυροτηλέφωνο του κέντρου. 

ΝΑΙ     

12 Άμεση προσπέλαση εσωτερικού  ΝΑΙ     

13 Κωδικός εξουσιοδότησης (Verification code) ΝΑΙ     

14 Διεπιλογή (Direct Dialing Inward) ΝΑΙ     

15 Εσωτερική πηγή μουσικής στην αναμονή (Music on hold) ΝΑΙ     

16 Μόνιμη σύνδεση (Hot line) ΝΑΙ     

17 Συντετμημένη επιλογή ( Abbreviated dialing ) ΝΑΙ     

18 
Οπισθόκληση (Call back) Σε κατειλημμένο εσωτερικό για 
δέσμευση διαθέσιμης εξωτερικής γραμμής για 
απερχόμενη κλήση 

ΝΑΙ     

19 Στάθμευση κλήσης (Call park) ΝΑΙ     

20 Ενδιάμεση κλήση  ΝΑΙ     

21 Ακολούθησέ με (Follow me) ΝΑΙ     

22  Συγκράτηση (Hold) ΝΑΙ     

23 
Ανάληψη κλήσης από εσωτερικό ή από ομάδα 
εσωτερικών (Call pick up) ΝΑΙ     

24 Μεταβίβαση με ή χωρίς αναγγελία (Transfer) ΝΑΙ     

25 Προσωπικός κωδικός κλειδώματος-ξεκλειδώματος 
(Station lock/unlock ) ΝΑΙ     

26 Κωδικός λογαριασμού (Account code ) ΝΑΙ     

27 Κατηγορίες εσωτερικών συνδρομητών (Class of Service) ΝΑΙ     

28 Δυνατότητα Δ/ντού - Γραμματέως (Boss / Secretary) ΝΑΙ     

29 Ομοιόμορφη Κατανομή των Κλήσεων ΝΑΙ     

30 Δημιουργία ομάδων εσωτερικών ΝΑΙ     

31 Δημιουργία ομάδων εξωτερικών γραμμών ΝΑΙ     

32 Δυνατότητα προεπιλογής κλήσης αριθμού στα ψηφιακά 
τηλέφωνα (Predial) ΝΑΙ     

33 Εισερχόμενες κλήσεις με προτεραιότητα (VIP) ΝΑΙ     

34 Τόνος ειδοποίησης για δεύτερη εισερχόμενη κλήση ΝΑΙ     

35 Πολυγλωσσική δυνατότητα ΝΑΙ     
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36 Κεντρικές μνήμες συστήματος και προσωπικές μνήμες 
εσωτερικών, τουλάχιστον 1.000 κεντρικές μνήμες ΝΑΙ     

37 Κλείδωμα εσωτερικού από μακριά ΝΑΙ     

38 Ασφάλεια γραμμών δεδομένων ΝΑΙ     

39 Δυνατότητα υποστήριξης call monitor ΝΑΙ     

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΦΩΝΗΣ Το τηλεφωνικό κέντρο θα 
πρέπει να έχει σύνδεση ταχυδρομείου φωνής (Voice 
mail). Το ταχυδρομείο φωνής θα πρέπει να υποστηρίζει 
δυνατότητα Automated-Attendant, Μηνύματα υποδοχής 
εισερχομένων κλήσεων, DISA, Voice Mail (Τουλάχιστον 
400 ωρών,8 ταυτόχρονων προσβάσεων) 

ΝΑΙ 

    

2 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (DECT).Το 
προσφερόμενο τ/φ κέντρο θα πρεπει να διαθέτει 
σύστημα υποστήριξης ασυρμάτου επικοινωνίας DECT με 
τη προσθήκη μόνο του κατάλληλου εξοπλισμού 
(Hardware) του ιδίου (ή ενδεχομένως και άλλου) 
κατασκευαστή με το ΤΚ. Δυνατότητα σύνδεσης κυψελών 
DECT με πρωτόκολλο διασύνδεσης ΙΡ. 

ΝΑΙ 

    

3 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να 
υποστηρίζει με το βασικό του εξοπλισμό δυνατότητα 
Ονομαστικού Τηλεφωνικού Καταλόγου 1.000 
διευθύνσεων, με μήκος απομνημονευόμενου αριθμού 
τουλάχιστον 15 ψηφίων και με μήκος 
απομνημονευόμενου ονόματος τουλάχιστον 18 
χαρακτήρες 

ΝΑΙ 

    

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

1 Δυνατότητα υποστήριξης Call Center. ΝΑΙ     

2 
Σύστημα αυτόματης διαχείρισης συνομιλιών (conference) 
με δυνατότητα μέχρι 8μέρου και κατ΄ελάχιστον 30 
ταυτόχρονες συνομιλίες, 

ΝΑΙ 
    

3 

Δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο υπηρεσιών φωνής 
του Δημοσίου Τομέα «Σύζευξις», είτε με κυκλώματα PRI 
ISDN, είτε με κυκλώματα BRI ISDN,  είτε με FXS-FXO με 
τη προσθήκη μόνο του κατάλληλου υλικού. 

ΝΑΙ 

    

4 Δυνατότητα υποστήριξης fax server (αποστολή λήψη fax 
με ειδικό λογισμικό H/Y μέσω του τηλεφωνικού κέντρου) ΝΑΙ     

5 Λειτουργία mobile extension (ενοποίηση σταθερού 
εσωτερικού με το κινητό) ΝΑΙ     

6 
Δυνατότητα υποστήριξης ACD REPORT SERVER 
(επιτήρηση και ανάλυση κατάστασης ομάδων 
κουδουνισμού εισερχομένων κλήσεων από διαχειριστή 

ΝΑΙ 
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συστήματος σε πραγματικό χρόνο). 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Συσκευές κονσόλας-τηλεφωνητή.  

Η  ψηφιακή  τηλεφωνική  συσκευή  υποδοχής να 
διαθέτει  κατά  ελάχιστον  τα ακόλουθα: 

Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής 

και το 
προσφερόμενο 

μοντέλο 

    

1.1 

Οθόνη υγρών κρυστάλλων τουλάχιστον 3 γραμμών και 
22 αλφαριθμητικών χαρακτήρων (για παροχή 
πληροφοριών όπως ο αριθμός του καλούντος, 
διάρκεια συνομιλίας και χρέωσης, ημερομηνία και ώρα, 
προβολή πληροφοριών και  μηνυμάτων, κατάλογο 
προσωπικών μνημών και μνημών συστήματος, 
κατάλογο εσωτερικών κ.τ.λ.). 

ΝΑΙ 

    

1.2 Ανοιχτή  συνομιλία. ΝΑΙ     

1.3 Τουλάχιστον εικοσιτέσσερα (24) προγραμματιζόμενα 
πλήκτρα με ενδεικτική λυχνία διπλού χρώματος. ΝΑΙ     

1.4 
Τουλάχιστον  δεκατρία (13) πλήκτρα δυνατοτήτων του 
κέντρου (transfer, message, redial, recall, auto answer, 
hold, speaker, conference κλπ. 

ΝΑΙ 
    

1.5 Ενδεικτική λυχνία αναμονής μηνύματος από το 
ταχυδρομείο φωνής ΝΑΙ     

1.6 Ενδεικτική λυχνία κουδουνισμού ΝΑΙ     

1.7 
Πλήκτρο ρύθμισης έντασης μεγαφώνου, 
ακουστικότητας χειροτηλεφώνου, έντασης 
κουδουνισμού 

ΝΑΙ 
    

1.8 Ενσωματωμένη θύρα σύνδεσης ακουστικών κεφαλής  ΝΑΙ     

1.9 

Ρύθμιση της γωνίας ανάκλισης του σώματος της 
συσκευής ή της γωνίας ανάκλησης της οθόνης της για 
μεγαλύτερη άνεση και ευκολία κατά τη χρήση στο 
γραφείο  

ΝΑΙ 

    

1.10 Επιτραπέζια ή επίτοιχη τοποθέτηση ΝΑΙ     
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2 

Συσκευές ψηφιακές. 

 Η  ψηφιακή  τηλεφωνική  συσκευή  να διαθέτει  κατά  
ελάχιστον  τα ακόλουθα: 

Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής 

και το 
προσφερόμενο 

μοντέλο 

    

2.1 

Οθόνη υγρών κρυστάλλων τουλάχιστον 1 γραμμής  και 
16 αλφαριθμητικών χαρακτήρων (για παροχή 
πληροφοριών, όπως ο αριθμός του καλούντος, 
διάρκεια συνομιλίας και χρέωσης, ημερομηνία και ώρα, 
προβολή πληροφοριών και  μηνυμάτων, κατάλογο 
προσωπικών μνημών και μνημών συστήματος κ.τ.λ.) 

ΝΑΙ 

    

2.2 Αμφίδρομη ανοικτή συνομιλία ΝΑΙ     

2.3 Τουλάχιστον οκτώ (8) προγραμματιζόμενα πλήκτρα με 
ενδεικτική λυχνία διπλού χρώματος. ΝΑΙ     

2.4 
Τουλάχιστον  εννέα (9) πλήκτρα δυνατοτήτων του 
κέντρου (transfer, message, redial, recall, auto answer, 
hold, speaker κλπ. 

ΝΑΙ 
    

2.5 Ενδεικτική Λυχνία αναμονής μηνύματος από το 
ταχυδρομείο φωνής ΝΑΙ     

2.6 Ενδεικτική λυχνία κουδουνισμού ΝΑΙ     

2.7 
Πλήκτρο ρύθμισης έντασης μεγαφώνου, 
ακουστικότητας χειροτηλεφώνου, έντασης 
κουδουνισμού 

ΝΑΙ 
    

2.8 

Ρύθμιση της γωνίας ανάκλισης του σώματος της 
συσκευής ή της γωνίας ανάκλησης της οθόνης της για 
μεγαλύτερη άνεση και ευκολία κατά τη χρήση στο 
γραφείο  

ΝΑΙ 

    

2.9 Ενσωματωμένη θύρα σύνδεσης ακουστικών κεφαλής  ΝΑΙ     

2.10 Επιτραπέζια ή επίτοιχη τοποθέτηση ΝΑΙ     

3 

Συσκευές αποκλειστικές ΙΡ.  

Η ΙΡ αποκλειστική τηλεφωνική  συσκευή να διαθέτει 
κατά ελάχιστον τα ακόλουθα: 

Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής 

και το 
προσφερόμενο 

μοντέλο 

    

3.1 

Οθόνη υγρών κρυστάλλων τουλάχιστον 1 γραμμής  και 
16 αλφαριθμητικών χαρακτήρων (για παροχή 
πληροφοριών, όπως ο αριθμός του καλούντος, 
διάρκεια συνομιλίας και χρέωσης, ημερομηνία και ώρα, 
προβολή πληροφοριών και  μηνυμάτων, κατάλογο 
προσωπικών μνημών και μνημών συστήματος κ.τ.λ.) 

ΝΑΙ 

    

3.2 Αμφίδρομη ανοικτή συνομιλία ΝΑΙ     

3.3 
Τουλάχιστον οκτώ (8) προγραμματιζόμενα πλήκτρα με 

ΝΑΙ     
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ενδεικτική λυχνία διπλού χρώματος. 

3.4 
Τουλάχιστον  εννέα (9) προγραμματισμένα πλήκτρα 
δυνατοτήτων του κέντρου (transfer, message, redial, 
recall, auto answer, hold, speaker κλπ. 

ΝΑΙ 
    

3.5 Ενδεικτική Λυχνία αναμονής μηνύματος από το 
ταχυδρομείο φωνής ΝΑΙ     

3.6 Ενδεικτική λυχνία κουδουνισμού ΝΑΙ     

3.7 
Πλήκτρο ρύθμισης έντασης μεγαφώνου, 
ακουστικότητας χειροτηλεφώνου, έντασης 
κουδουνισμού 

ΝΑΙ 
    

3.8 Δύο θύρες LAN 100/1000. ΝΑΙ     

3.9 Τροφοδοσία PoE / με τοπικό τροφοδοτικό ΝΑΙ     

3.10 Ενσωματωμένη θύρα σύνδεσης ακουστικών κεφαλής ΝΑΙ     

3.11 Επιτραπέζια ή επίτοιχη τοποθέτηση ΝΑΙ     

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Ο Ανάδοχος -εγκαταστάτης θα πρέπει να διαθέτει 
βεβαίωση από τον κατασκευαστή ,ότι είναι 
πιστοποιημένος για την εγκατάσταση ,τον 
προγραμματισμό και την συντήρηση του 
προσφερομένου τηλεπικοινωνιακού συστήματος 

Προσκόμιση 
βεβαίωσης 

κατασκευαστή 
    

2 
Να διαθέτει πιστοποίηση ISO με πεδίο εφαρμογής την 
εγκατάσταση και την συντήρηση τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού 

Προσκόμιση 
πιστοποίησης 

ISO     

3 

Να λάβει γνώση και να προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση,πως έλαβε γνώση των συνθηκών 
εγκατάστασης και του τοπικού δικτύου (παλαιού και 
νέου) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

Προσκόμιση 
Υπεύθυνης 
Δήλωσης      
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4 

Ο Ανάδοχος -εγκαταστάτης θα πρέπει να υποστηρίζει 
(Κατά την διάρκεια της εγγύησης) το σύνολο της 
εγκατάστασης από το τηλεφωνικό κέντρο,τον κεντρικό 
κατανεμητή ,τους επιμέρους κατανεμητές,έως και τον 
τελικό χρήστη-συσκευή . Στην περίπτωση των 
αναλογικών συσκευών (υφιστάμενων)  η υποχρέωση 
υποστήριξης είναι μέχρι την τηλεπικοινωνική πρίζα του 
χρήστη. 

ΝΑΙ 

    

5 

Η προμήθεια περιλαμβάνει και την πλήρη εγκατάσταση, 
προγραμματισμό, επίδειξη λειτουργίας του τηλεφωνικού 
συστήματος με τις συσκευές του. Ο Ανάδοχος-
Εγκαταστάτης θα πρέπει να ελέγξει,πιστοποιήσει την 
σωστή λειτουργία του δικτύου 

Προσκόμιση 
πιστοποιήσεων 

σε δύκτια 
Χαλκού και 

οπτικών ινών 

    

6 

Ο Ανάδοχος -Εγκαταστάτης θα πρέπει να αναλάβει την 
εκπαιδευση (διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών) σε 
προσωπικό που θα υποδείξει το ΤΕΙ σε θέματα 
συντήρησης και προγραμματισμού του κέντρου. 

ΝΑΙ 

    

7 

Ο Ανάδοχος εγκαταστάτης θα πρέπει να συμπεριλάβει 
στην προσφορά του όλα τα υλικά και μικρουλικά που 
απαιτούνται (patch panel,patch cords,καλώδια 
σύνδεσης κλπ) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
της εγκατάστασης και την παράδοση του 
έργου,σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές 
και τις υποδέιξεις των υπευθύνων του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

ΝΑΙ 

    

8 

Ο Ανάδοχος εγκαταστάτης θα πρέπει να έλεγξει την 
ηλεκρολογική εγκατάσταση  και την γείωση του χώρου 
της εγκατάστασης του εξοπλισμού,και να κάνει όλες τις 
απαρραίτητες βελτιώσης -αλλαγές για την σωστή 
ηλεκτρική σύνδεση του νέου εξοπλισμού 

ΝΑΙ 

    

9 

Η μεταγωγή από το παλαιό σύστημα στο νέο θα πρέπει 
να γίνει σε χρόνο ώστε να μην διαταράσεται ή λειτουργία 
του Οργανισμού.Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι τελικές 
εργασίες μετάπτωσης στο νέο σύστημα να γίνουν εκτός 
ώραριου εργασίας του ΤΕΙ 

ΝΑΙ 

    

10 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να 
παραδοθούν τα σχέδια και οι πληροφορίες που 
αφορούν την εγκατάσταση στους υπευθύνους του ΤΕΙ. 
Επίσης θα πρέπει να παραδοθεί εγκατεστημένο σε 
υπολογιστή που θα δωθεί από την υπηρεσία το 
πρόγραμμα διαχείρισης του τηλεφωνικού κέντρου. 
Επίσης θα παραδοθούν όλοι οι κωδικοί πρόσβασης σε 
επίπεδο διαχειριστή συστήματος ,στους υπευθύνους 
που θα ορισθούν απο το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

ΝΑΙ 

    

ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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11 Η Εγγύηση και υποστήριξη του συστήματος θα πρέπει 
να είναι  τουλάχιστον τριετής  

Τρία (3) έτη 
    

12 

Κατά την διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει,να 
αποκαθιστά όποιο πρόβλημα προκύψει στην λειτουργία 
του συστήματος και του συνόλου του τηλεφωνικού 
δικτύου,εκτός των περιπτώσεων βανδαλισμού ή 
ακραίων καιρικών φαινομένων 

ΝΑΙ 

    

13 

Κατά την περίοδο της εγγύησης ο Ανάδοχος είναι ο 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του 
προσφερόμενου εξοπλισμού .Ολα τα έξοδα 
μετακίνησης,εργασιών και υλικών που πιθανά 
απαιτηθούν βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και θα 
πρέπει να τα υπολογίσει στην προσφορά του. 

ΝΑΙ     

14 

Η Εγγύηση δεν ισχύει μόνο σε περιπτώσεις 
βανδαλισμού ή και ακραίων καιρικών φαινομένων. Στις 
περιπτώσεις αυτές ό ανάδοχος οφείλει να 
αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατό την 
βλάβη,προσκομίζοντας τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. 
Στην συνέχεια θα γνωστοποιήσει το συνολικό κόστος 
των ανταλλακτικών της αποκατάστασης (σύμφωνα με 
τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους)  στους Υπευθύνους του 
ΤΕΙ για την έγκριση της Δαπάνης 

ΝΑΙ 

    

15 
Κατά την περίοδο της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να 
παρέχει Προληπτική συντήρηση τουλάχιστον δύο (2) 
φορές τον χρόνο. 

ΝΑΙ 
    

16 
Κατά την περιόδο εγγύησης σε περίπτωση βλάβης η 
ανταπόκριση μηχανικού πρέπει να είναι εντός μίας (1) 
ώρας 

1 ώρα 
    

17 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει άμεση 
απομακρυσμένη πρόσβαση για έλεγχο του συστήματος 
ή μεταβολές προγραμματισμών,αναγκαίων για την 
λειτουργία εφόσον απαιτούνται από την υπηρεσία. 

NAI 

    

18 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να  έχει την δυνατότητα για 
τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον 6 ημέρες την εβδομάδα 
από τις ώρες 8:00 -18:00 

NAI 
    

19 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει όλες τις νέες εκδόσεις 
λογισμού (version releases),χωρίς καμμία οικονομική 
επιβάρυνση για το ΤΕΙ τουλάχιστον για τα επόμενα 
πέντε (5) χρόνια από την εγκατάσταση του εξοπλισμού. 

5 έτη 

    

20 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί με δική του ευθύνη σε 
όλο το διάστημα της εγγύησης ενημερωμένο back up 
του συστήματος (λειτουργικό και προγραμματισμός) 

NAI 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα είναι εξοπλισμένο 
τουλάχιστον:       

2 Βαθμίδες PRI 30 καναλιών 4     

3 Ψηφιακά εσωτερικά κυκλώματα 24     

4 Αναλογικά εσωτερικά κυκλώματα 400     

5 Συσκευές ψηφιακές (κονσόλας Τηλεφωνητή) 4     

6 Συσκευές ψηφιακές  20     

7 Συσκευές Αποκλειστικές IP 24     

8 

Συσκευές αναλογικές με οθόνη για αναγνώριση 
εισερχόμενων κλήσεων, με ενδεικτική λυχνία αναμονής 
μηνύματος από το ταχυδρομείο φωνής και λειτουργία 
χωρίς μπαταρία 

20 

    

9 Voice Mail τουλάχιστον 
400 ωρών,8 
ταυτόχρονων 
προσβάσεων 

    

10 Αυτόματη τηλεφωνήτρια ΝΑΙ     

11 
Εφεδρική τροφοδοσία (UPS ή συστοιχία κατάλληλων 
συσσωρευτών) για λειτουργία του εξοπλισμού σε 
διακοπή ρεύματος τουλάχιστον  

2 ώρες     

12 

Πρόγραμμα διαχείρισης του τηλεφωνικού κέντρου και 
πρόγραμμα καταγραφής εισερχομένων κλήσεων (call 
accounting) τα οποία θα εγκατασταθούν σε υπολογιστές 
που θα δωθουν από την υπηρεσία 

ΝΑΙ     

13 
Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό 
εγκατάστασης,υλικά,μικρουλικά,καλώδια διασύνδεσης 
και σύνδεσης.  

ΝΑΙ 
    

14 Πρόγραμμα διαχείρισης  ΝΑΙ     

15 

Ολές οι άδειες λογισμικού οι οποίες απαιτούνται για την 
κάλυψη όλων των απαιτούμενων δυνατοτήτων και 
εφαρμογών, που περιγράφονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές ,για  άμεση άλλα και για  μελλοντική 
χρήση 

ΝΑΙ 

    

27 
 





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
 

16 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να 
παραδοθούν τα σχέδια και οι πληροφορίες που αφορούν 
την εγκατάσταση και τη συνδεσμολογία στους 
υπευθύνους του ΤΕΙ. Επίσης θα πρέπει να παραδοθεί 
εγκατεστημένο σε υπολογιστή που θα δοθεί από την 
υπηρεσία το πρόγραμμα διαχείρισης του τηλεφωνικού 
κέντρου.Θα  παραδοθούν όλοι οι κωδικοί πρόσβασης σε 
επίπεδο διαχειριστή συστήματος, στους υπευθύνους που 
θα ορισθούν απο το ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 

ΝΑΙ 

    

17 

Θα πρέπει να παραδοθει επίσης  πλήρες σετ υλικού 
αποτελούμενο από εγχειρίδια τεχνικής περιγραφής του 
κέντρου, εγκατάστασης, προγραμματισμού και 
συντήρησης του κέντρου, οδηγιών χρήσεως συσκευών 
χειρίστριας, απλών και ψηφιακών Τηλεφωνικών 
συσκευών, προσπέκτους, όλα σε ηλεκτρονική μορφή 

ΝΑΙ 

    

 

Συνολικός προϋπολογισμός τηλεφωνικού κέντρου, εγκατάστασης, τερματικού εξοπλισμού, 
περιφερειακού εξοπλισμού, έλεγχος δικτυακής υποδομής και αποκατάσταση βλαβών καθώς και 
εγκατάστασης νέας υποδομής όπου αυτό απαιτείτε για την λειτουργία των IP και ψηφιακών 
συσκευών, πλήρους προγραμματισμού ώστε να καταστεί άμεσα λειτουργικό και εκπαίδευσης 
του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%) 50.000,00 €.  

2. Χρόνος παράδοσης / εκτέλεσης:…30 ημέρες.  

3. Υπεύθυνος Παραλαβής/επίβλεψης εργασιών:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

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: [Καφτάνης Ζαχαρίας] 
- 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): Προμήθεια «τηλεφωνικού κέντρου για την αναβάθμιση των δικτύων του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας» με CPV 32552310-3 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ003432931 2018-07-17] 
- 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 
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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 από 
κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

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 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
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 
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. 
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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 α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
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 
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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.  

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 
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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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