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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
2. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
3. Του ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
4. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
5. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες»,
6. την υπ’ αριθμ. 308/13.09.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
7. τις υπ’ αριθμ. 10/19.11.2018 (θέμα 5o) και 15/18.12.2018 (θέμα 16ο) αποφάσεις
του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου σχετικά με την διενέργεια του
διαγωνισμού,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 26/18) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για
12μηνη συντήρηση 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (CPV:
30121100-4), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €32.257,90 άνευ
Φ.Π.Α. + €7.741,90 (Φ.Π.Α. 24%) = €39.999,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (Κ.Α.Ε.
0887) οικονομικού έτους 2018.
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Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15.01.2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία
και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος
Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκαταστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.

2.

Η προσφορά γίνεται αποδεκτή μόνο αν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα σε
σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών του
Πανεπιστημίου, έως την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης της
προθεσμίας. Μπορεί επίσης να αποστέλλεται και με άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., courier,
κλπ).
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα ακριβή 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 3 της παρούσας.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Όλα τα έγγραφα των παραπάνω φακέλων θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο
αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (απλή φωτοτυπία).
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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 ξεχωριστά 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.
3.

4.

Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχουν τα εξής:
Α) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα Β’, «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986.
Στο επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Β’ παρατίθενται μόνο τα
απαιτούμενα προς συμπλήρωση Τμήματα.
Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πρέπει
να είναι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Σε όλες τις
περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), που υπογράφεται, το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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 συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η
προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση
των σχετικών στοιχείων στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.)
Β) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α –Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

5. Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα
οικονομικά στοιχεία προσφοράς και θα δοθεί με κόστος ανά σελίδα αντιγράφου για τα
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είδη Α ή/και Β ή/και Γ ή/και Δ του Πίνακα 1 των τεχνικών προδιαγραφών.
Οι τιμές που θα προκύψουν εκφράζονται σε ευρώ. Τιμές που δεν δίνονται σε ευρώ ή
που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Οι
τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την λήξη της
σχετικής σύμβασης.
6.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου
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.

7.

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με κόστος ανά σελίδα αντιγράφου για τα είδη Α ή/και
Β ή/και Γ ή/και Δ του Πίνακα 1 των τεχνικών προδιαγραφών.
Οι τιμές που προκύπτουν εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για
την παράδοση με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την
αρμόδια Επιτροπή.
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.
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.
Διευκρινίζεται ότι γίνονται δεκτές προσφορές για το ένα ή και για τα δύο είδη Α και Β
του Πίνακα 1 των τεχνικών προδιαγραφών.

8.

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των
οικονομικών προσφορών γίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού)
δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
τη διακήρυξη.
Η Επιτροπή του διαγωνισμού, στην ίδια ή σε μεταγενέστερη συνεδρίασή της, αφού
προβεί στην καταχώριση, έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, συντάσσει σχετικό πρακτικό
και εισηγείται για την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και για την ανάδειξη
αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Το εν λόγω πρακτικό
διαβιβάζεται στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου αυτό να
λάβει την προσήκουσα έγκριση και κατόπιν κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό.
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Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄74) και αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στην δήλωση που προβλέπεται
στον όρο 3Α της παρούσας και συγκεκριμένα:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης).
Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. και
Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα.
β. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
(έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης).
γ. 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 (κύριας και επικουρικής).
δ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του οικείου επαγγελματικού μητρώου (έκδοσης
τουλάχιστον τελευταίου διμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης) με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμα τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος
διαγωνισμού.
ε. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Στην περίπτωση κατά την οποία η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι
δυνατή, ο «προσωρινός ανάδοχος» του διαγωνισμού πρέπει να υποβάλει ένορκη
βεβαίωση, βάσει του με αρ. πρωτ. ΕΞ 12161 – 2018/10001/12.01.2018 έγγραφο του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
στ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να επιβεβαιώνει ότι:
1) δεν έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
2) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
3) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
4) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα,
5) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
5

6) δεν έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά φέρουν ημερομηνία λήξης, θα πρέπει να
είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία ειδοποίησης για την προσκόμισή τους.
Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, θα πρέπει
να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη τής ως άνω ειδοποίησης
προσκόμισής τους.
Αν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε (5) επιπλέον
ημερών προκειμένου να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει προσμετρούμενες από
την κοινοποίησης σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία, εφόσον τούτο αιτιολογείται επαρκώς,
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
όπως αυτό διαμορφώθηκε από τυχόν παράταση που του δόθηκε τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, η προσφορά του
απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 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 τιμής, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 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 την
απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου 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.
9.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές
προσφορές δεν επιτρέπονται.

10. Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας
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που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 106 του ν. 4412/2016.
11. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους
να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
12. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 127 του ν. 4412/16.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
13. Η αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με το
πρακτικό της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 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 προβλεπομένων 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.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών χωρίς ο
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που επέβαλλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
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Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
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 εκτέλεσης της υπό τους όρους του
άρθρου 133 του ν. 4412/2016.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου Ιδρύματος ίση με το 5% της
συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
του άρθρου 72 του ν. 4412/16, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η
οποία θα παραμείνει μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης κατά την έννοια του
άρθρου 202 του ν. 4412/16. Ο χρόνος ισχύος της εν λόγω εγγυητικής επιστολής θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον χρόνο ισχύος της σύμβασης.
15. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα έξοδα μεταφοράς όπου απαιτείται βαρύνουν τον ανάδοχο.
16. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της.
17. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που
του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα σε
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε με
τη νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση του αναδόχου από το
αποφαινόμενο συλλογικό όργανο, καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 και 218 του ν. 4412/16. Ο ανάδοχος
δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν ή μη έγκαιρη
υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται
σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των
οποίων γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.
18. Τρόπος πληρωμής:
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου με βάση τις σελίδες
που έχουν εκτυπώσει οι συσκευές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση συντήρησης στο
αντίστοιχο χρονικό διάστημα, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και
τον έλεγχο όλων των προς ανάθεση εργασιών και αφού προηγηθεί σχετικό Πρακτικό
Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής όπως και έγγραφη βεβαίωση
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περάτωσης του αρμόδιου μηχανικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και εντός ενενήντα
(90) ημερών από την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων
δικαιολογητικών. Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/16. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του
ν. 4152/2013.
19. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την παρούσα, εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις του ν. 4412/16.
20. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη
διακήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του
Πανεπιστημίου, (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156.
Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές δίνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Πανεπιστημίου, (κτίριο
Διοίκησης, 1ος όροφος – 2310 891-270 κα Καραμπατάκη Φωτεινή).
Επίσης, η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς
και μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση
www.uom.gr/promithies.
Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
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Γενική Υπηρεσία:

ίοδος

Δωδεκάμηνη Συντήρηση
27

Φωτοτυπικών

Μηχανημάτων

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Θέση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156,
Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι: η Δωδεκάμηνη Συντήρηση 27
Φωτοτυπικών

Μηχανημάτων

του

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας.

Ο

ανάδοχος

οικονομικός φορέας θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης για τα φωτοτυπικά
μηχανήματα που περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 (Είδη Α, Β, Γ και Δ) του
Παραρτήματος 1, για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ειδικότερα, θα
συντηρεί τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Πίνακα 1 (Είδη Α, Β, Γ και Δ) Παράρτημα
1, ανάλογα με το σε ποια είδη θα επιλέξει να καταθέσει προσφορά, και θα τα διατηρεί
σε καλή κατάσταση λειτουργίας, αντικαθιστώντας ή επισκευάζοντας εξαρτήματα όταν
είναι αναγκαίο, καθώς και τα αναλώσιμα που προβλέπονται (εξαιρείται μόνο το χαρτί και
τα συρραπτικά), με δικά του έξοδα, με στόχο την πρόληψη πιθανών βλαβών και τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας των μηχανημάτων εντός των
προδιαγραφών λειτουργίας τους.
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, θα ελέγξει τον εξοπλισμό που αναφέρεται στον
Πίνακα 1 (Είδη Α, Β, Γ και Δ) Παράρτημα 1 και αφού διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε
καλή κατάσταση λειτουργίας και ανταποκρίνεται στα επίπεδα των οριζόμενων από τους
κατασκευαστές προδιαγραφών, θα υπογράψει την παραλαβή τους σε λειτουργία (θα
καταρτιστεί πρακτικό παράδοσης - παραλαβής λειτουργίας από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων και ως εκ τούτου η παροχή υπηρεσιών του θα είναι ανεπιφύλακτη. Σε περίπτωση
διαφωνίας

για

την

κατάσταση

λειτουργίας

κάποιου

μηχανήματος,

ο

ανάδοχος

οικονομικός φορέας θα πρέπει να αιτηθεί προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων την
εξαίρεση του επίμαχου μηχανήματος από τη σύμβαση, αιτιολογώντας πλήρως τους
λόγους και να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. Κατά την παράδοση – παραλαβή
των μηχανημάτων ο ειδικός τεχνικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων μαζί με τον
υπεύθυνο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας (οικονομικό φορέα) συντήρησης θα
Προμήθεια / Εγκατάσταση και ετήσια Συντήρηση δύο (2) επιδαπέδιων φωτοτυπικών μηχανημάτων στον χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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καταρτίσουν πίνακα με τις μετρήσεις του κάθε μηχανήματος κατά την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα:
1. Φυσικά

πρόσωπα

ιδιώτες

με

εξειδίκευση

στη

συντήρηση

φωτοτυπικών

μηχανημάτων.
2. Σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. με εξειδίκευση στη συντήρηση
φωτοτυπικών

μηχανημάτων,

ο

νόμιμος

εκπρόσωπος

της

εταιρείας

ή

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της. Επιχείρησης.
3. Σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. με εξειδίκευση στη συντήρηση
φωτοτυπικών μηχανημάτων, ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της.
4. Σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. ή ΑΤΕΒΕ με εξειδίκευση στη συντήρηση
φωτοτυπικών μηχανημάτων, εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποδείξουν την καταλληλότητα
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων),
μέσω αποδεικτικού εγγραφής τους στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή ένορκης δήλωσής
τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου στο οποίο
αναφέρεται σαφώς η επαγγελματική τους δραστηριότητα (πχ. Βεβαίωση Εφορίας). Σε
περίπτωση οικονομικού φορέα που έχει έδρα εκτός Ελλάδας, οι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα που
τηρούνται στο κράτος- μέλος εγκατάστασης τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα
ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
3.1 Καταλληλότητα

άσκησης

επαγγελματικής

δραστηριότητας:

Η

κύρια

ενασχόληση του οικονομικού φορέα θα πρέπει να είναι σχετική με τη συντήρηση
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φωτοτυπικών μηχανημάτων / μηχανών γραφείου ή άλλη σχετική με το αντικείμενο
του διαγωνισμού δραστηριότητα.
3.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Σε κάθε περίπτωση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.,
Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΤΕΒΕ, φυσικά πρόσωπα), ο οικονομικός φορέας θα πρέπει:
α) Να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για την τεχνική
υποστήριξη – συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων.
β) Να είναι στελεχωμένος με μόνιμο προσωπικό και κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.
γ) Να διαθέτει εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) σε τεχνική υποστήριξη – συντήρηση
φωτοτυπικών μηχανημάτων.
δ) Να μπορεί να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και γνήσιων ανταλλακτικών
και την διάθεση τους για την πλήρη παραγωγική εργασία των μηχανημάτων.
ε) Να μπορεί να αναλάβει πλήρως τα έξοδα συντήρησης των μηχανημάτων

για ένα

έτος, σε περίπτωση που είναι μειοδότης, για συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών
και τέσσερεις (4) προληπτικές συντηρήσεις εντός του έτους.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Οι

ενδιαφερόμενοι

οικονομικοί

φορείς

οφείλουν

να

προσκομίσουν

με

ποινή

αποκλεισμού:
4.1

Βεβαίωση καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας:

Ο οικονομικός φορέας, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καταθέσει Βεβαίωση
καταλληλότητας

άσκησης

επαγγελματικής

δραστηριότητας

σχετικά

με

τη

συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων / μηχανών γραφείου ή άλλη σχετική με το
αντικείμενο του διαγωνισμού, μέσω αποδεικτικού εγγραφής τους στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο ή ένορκης δήλωσής τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή οποιουδήποτε
άλλου δημοσίου εγγράφου στο οποίο αναφέρεται σαφώς η επαγγελματική του
δραστηριότητα (πχ. Βεβαίωση Εφορίας). Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που έχει
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έδρα εκτός Ελλάδας, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από
τα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα που τηρούνται στο κράτος- μέλος εγκατάστασης
τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016
και να προσκομίσουν το αποδεικτικό εγγραφής τους.
4.2

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα:

Αναφορικά με την:
Απαίτηση 3.2.α: Ο οικονομικός φορέας, θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει
αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας EN
ISO 9001:2008, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών
πλήρους

τεχνικής

φωτοτυπικών

εξυπηρέτησης

μηχανημάτων.

Σε

τεχνικής

υποστήριξης

περίπτωση

ύπαρξης

–

συντήρησης

των

παραρτημάτων

ή

υποκαταστημάτων, το Πιστοποιητικό Ποιότητας της μητρικής εταιρείας, που εκδόθηκε
από τον αρμόδιο φορέα Πιστοποίησης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, ευκρινώς
αναφερόμενα, τα

παραρτήματα και υποκαταστήματα που έχουν ελεγχθεί και για τα

οποία ισχύει το παρόν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Σε αντίθετη περίπτωση το κάθε
παράρτημα / υποκατάστημα θα πρέπει να διαθέτει δικό του Πιστοποιητικό Ποιότητας
καθώς πιστοποιητικό μητρικής εταιρείας δεν προϋποθέτει αυτοδίκαια επέκταση αυτού
στα παραρτήματα που δημιουργούνται.
Απαίτηση 3.2.β: Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986, ότι σε
περίπτωση που είναι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, θα προσκομίσει ονομαστική
κατάσταση και τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών ή έτη εμπειρίας) των ατόμων του
συνεργείου συντήρησης έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα πριν
να ξεκινήσει η ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων
(Παράρτημα 2 – Υπόδειγμα 1).
Απαίτηση 3.2.γ: Κατάθεση Βεβαίωσης εμπειρίας (τουλάχιστον 3 ετών) για υπηρεσίες
συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων με παρόμοια ή με ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά
με τα φωτοτυπικά που είναι εγκατεστημένα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
Απαίτηση

3.2.δ:

Έγγραφη

Βεβαίωση

του

κατασκευαστή

ή

του

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εξασφάλιση
ύπαρξης αμεταχείριστων ανταλλακτικών και κύρια διάθεση αυτών και των υλικών για
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την πλήρη παραγωγική εργασία των φωτοτυπικών μηχανημάτων, κατά τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα για τον παρόντα διαγωνισμό.
Απαίτηση 3.2.ε:. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986, ότι α)
αναλαμβάνει τη συντήρηση, διαχείριση και υποστήριξη, βάσει των προδιαγραφών
συντήρησης του κατασκευαστή του φωτοτυπικού εξοπλισμού καθώς και των όρων που
περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, για διάρκεια ενός (1) έτους μετά
από την υπογραφή της σύμβασης και β) αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα συντήρησής
τους για ένα έτος, σε περίπτωση που είναι μειοδότης, για συντήρηση και αποκατάσταση
βλαβών και τέσσερεις (4) προληπτικές συντηρήσεις εντός του έτους. Αν για την
αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά των μηχανημάτων, αυτή
βαραίνει τον ανάδοχο οικονομικό φορέα των μηχανημάτων. Ο ανάδοχος οικονομικός
φορέας υποχρεούται να διατηρεί πάντα τα μηχανήματα σε άριστη λειτουργία και οι
χρήστες θα επιβαρύνονται μόνο το κόστος του χαρτιού και των συρραπτικών και καμία
άλλη δαπάνη.
Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για καμία βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη από τη
συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά,
ανταλλακτικά, υλικά, κλπ. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας,
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που
απαιτεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και
πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια
του αναδόχου οικονομικού φορέα να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το
Πανεπιστήμιο σε βάρος και για λογαριασμό του ανάδοχου οικονομικού φορέα.
(Παράρτημα 2 – Υπόδειγμα 2)

5.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει:


Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986:

α) Σε περίπτωση Φυσικού προσώπου: με την οποία να δηλώνει: α) τα ακριβή
στοιχεία της έδρας του (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ΑΦΜ κ.λ.π.), β) ότι τα
απαιτούμενα αναλώσιμα που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της ετήσιας
συντήρησης, προέρχονται από πιστοποιημένο κατασκευαστή με Σύστημα Διασφάλισης
Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και φέρουν τη σήμανση CE, γ) ότι έλαβε γνώση των
όρων του διαγωνισμού, και των επί τόπου συνθηκών του Πανεπιστημίου, των
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προδιαγραφών των εργασιών συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των
υποχρεώσεών του και ότι τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. (Παράρτημα 2 – Υπόδειγμα 3)
β)

Σε

περίπτωση

ομόρρυθμων

(Ο.Ε.),

ετερόρρυθμων

(Ε.Ε.),

εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε)
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και ανώνυμης τεχνικής, εμπορικής και βιομηχανικής
εταιρίας

(Α.Τ.Ε.Β.Ε.)

με

εξειδίκευση

στη

συντήρηση

φωτοτυπικών

μηχανημάτων (που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης): με την
οποία να δηλώνει α) τα ακριβή στοιχεία της έδρας του (ονομασία, διεύθυνση,
τηλέφωνο, φαξ, ΑΦΜ κ.λ.π.), β) ότι τα απαιτούμενα αναλώσιμα που θα χρησιμοποιήσει
κατά

τη

διάρκεια

της

ετήσιας

συντήρησης,

προέρχονται

από

πιστοποιημένο

κατασκευαστή με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και φέρουν τη
σήμανση CE, γ) ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού, και των επί τόπου
συνθηκών του Πανεπιστημίου, των προδιαγραφών των εργασιών

συντήρησης των

φωτοτυπικών μηχανημάτων και των υποχρεώσεων του και ότι τα αποδέχεται
ανεπιφύλακτα. (Παράρτημα 2 – Υπόδειγμα 3)
Σημείωση: Σε περίπτωση που η Υπεύθυνη Δήλωση δεν κατατίθεται από το ίδιο φυσικό
πρόσωπο ή από νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, απαιτείται το γνήσιο της
υπογραφής του.

6.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6.1 Ο οικονομικός φορέας, είναι υποχρεωμένος να παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη –
συντήρηση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων η οποία να περιλαμβάνει:
α)

Την επί τόπου παροχή υπηρεσιών: θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό

του ανάδοχου οικονομικού φορέα που θα παρέχει την εργασία, τα ανταλλακτικά ή και
την ολοκληρωτική αντικατάσταση των υλικών, όλα τα αναλώσιμα υλικά (toner κ.ά)
εκτός από το χαρτί και τα συρραπτικά, που απαιτούνται για να διατηρούνται σε καλή
κατάσταση λειτουργίας οι φωτοαντιγραφικές συσκευές που θα καλύπτονται από τη
σύμβαση. Τα υλικά για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση και κάθε φύσεως
ανταλλακτικά

θα

είναι

του

κατασκευαστή

των

μηχανημάτων

(γνήσια

ανταλλακτικά). Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, υποχρεούται να καταθέσει
Βεβαίωση (όπως αναφέρεται στην απαίτηση 3.2.δ), για το σκοπό αυτό. Ο
ανάδοχος οικονομικός φορέας, υποχρεούται επίσης, να καταθέσει μαζί με την
προσφορά

του,

Πιστοποιητικό

ISO

9001:2008

(όπως

αναφέρεται

στην

απαίτηση 3.2.α), για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων το οποίο να
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είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τυχόν
οδοιπορικά έξοδα καθώς και έξοδα μεταφοράς των μηχανημάτων σε περίπτωση που η
βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στον χώρο εγκατάστασης των φωτοτυπικών
μηχανημάτων βαρύνουν τον ανάδοχο οικονομικό φορέα.
β)

Την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (καθαρισμός, ρύθμιση, έλεγχος

καλής λειτουργίας) σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο),
από εξειδικευμένο τεχνικό (σύμφωνα με την απαίτηση 3.2.β) και βάσει πάντα των
οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου, με στόχο τη πρόληψη πιθανών βλαβών και την
διασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας των μηχανημάτων εντός των
προδιαγραφών λειτουργίας τους.
Η

προληπτική

συντήρηση

θα

υλοποιείται

βάσει

ενός

αμοιβαία

συμφωνημένου

προγράμματος μεταξύ του ανάδοχου οικονομικού φορέα και της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων, που θα τηρείται χωρίς ανάγκη προηγούμενης ειδοποίησης της εταιρίας και χωρίς
χρονικές αποκλίσεις ή καθυστερήσεις από μέρους του ανάδοχου οικονομικού φορέα.
γ)

Δωρεάν αναβαθμίσεις κατόπιν οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρίας.

δ)

Την προσέλευση, εξειδικευμένου τεχνικού της εταιρίας (απαίτηση 3.2.β),

για αποκατάσταση βλαβών. Η αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να επιτυγχάνεται το
αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση του υπεύθυνου
υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Δευτέρα έως Παρασκευή πλην αργιών και
ώρες από τις 8.00 π.μ. έως τις 14.00) στον τόπο λειτουργίας των μηχανημάτων. Εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών το αργότερο, θα αποκαθίστανται βλάβες για τις οποίες η
καθυστέρηση οφείλεται σε προμήθεια ανταλλακτικών τα οποία δεν υπάρχουν στην
αποθήκη της έδρας της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη και έχουν χρόνο παράδοσης
αποδεδειγμένα μεγαλύτερο της μίας ημέρας. Οι παραπάνω χρόνοι δεν ισχύουν σε
περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο του Πανεπιστημίου (καταλήψεις, απεργίες,
αργίες κτλ).
ε)

Την προμήθεια οποιονδήποτε γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίμων

απαιτηθούν (πχ drum, toner κτλ.) και σύμφωνα με την απαίτηση 3.2.δ, κατά τη
διάρκεια της περιόδου υποστήριξης, είτε αφορά σε αποκατάσταση βλάβης είτε σε
προληπτική συντήρηση, εκτός χαρτιού και συρραπτικών, έτσι ώστε το μηχάνημα να
βρίσκεται πάντοτε εντός των προδιαγραφών λειτουργίας του. Για βλάβη που
αποδεδειγμένα οφείλεται σε κακή χρήση ή απρόσμενα φαινόμενα (πράξεις
βανδαλισμού, πλημμύρα, φωτιά κτλ), το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών
αποκατάστασης και όχι η εργασία, βαρύνει αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
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Στις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται:
α)

Επισκευές των μηχανημάτων για ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, φυσικές

καταστροφές, φωτιά ή πλημμύρα, αμέλεια, πολεμικές πράξεις, ταραχές, βανδαλισμούς,
κακή

χρήση,

συνθήκες

περιβάλλοντος

του

χώρου

εγκατάστασης

που

δεν

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή, εργασίες ή τροποποιήσεις που
έγιναν από προσωπικό ξένο προς τον ανάδοχο οικονομικό φορέα ή οποιαδήποτε άλλη
αιτία εκτός από την συνηθισμένη χρήση και
β)

Η συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαραιτήτων για τη σύνδεση των

προϊόντων.
6.2

Χρόνος απόκρισης: Οι βλάβες μπορούν να δηλώνονται κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες και θα εξυπηρετούνται εντός τεσσάρων (4) ωρών από τη λήψη της
ειδοποίησης. Η αίτηση παροχής υπηρεσιών θα γίνεται τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή με fax. Σε κάθε περίπτωση, την τηλεφωνική κλήση θα ακολουθεί η
αποστολή του εντύπου δήλωσης βλάβης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Βάσει

της

χρονοσφραγίδας

της

τηλεομοιοτυπίας/ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου θα ελέγχεται τόσο η ενημέρωση του συντηρητή, όσο και η ανταπόκρισή
του στον όρο του παρόντος άρθρου καθώς ο τεχνίτης που θα προσέλθει οφείλει να
υπογράψει στο αναφερόμενο έντυπο, κατά την προσέλευση στο Πανεπιστήμιο αλλά και
μετά την άρση της βλάβης, καταγράφοντας την αιτία αυτής.

6.3

Χρόνος

αποκατάστασης:

Η

αποκατάσταση

της

βλάβης

θα

πρέπει

να

επιτυγχάνεται το αργότερο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του υπεύθυνου
υπαλλήλου του Πανεπιστημίου (Δευτέρα έως Παρασκευή πλην αργιών και ώρες από τις
8.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.) στον τόπο λειτουργίας των μηχανημάτων. Εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών το αργότερο, θα αποκαθίστανται βλάβες για τις οποίες η
καθυστέρηση οφείλεται σε προμήθεια ανταλλακτικών τα οποία δεν υπάρχουν στην
αποθήκη της έδρας της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη και έχουν χρόνο παράδοσης
αποδεδειγμένα (προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή) μεγαλύτερο της μίας
ημέρας. Η αποκατάσταση της βλάβης θα επιτυγχάνεται είτε με επιδιόρθωση είτε με
προσωρινή αντικατάσταση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με ισοδύναμα. Η
αντικατάσταση των συσκευών θα γίνεται με αντίστοιχη τουλάχιστον ισάξιων τεχνικών
χαρακτηριστικών, στην περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης πιθανών βλαβών εντός
χρονικού διαστήματος είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη γραπτή γνωστοποίηση της
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βλάβης. Οι παραπάνω χρόνοι δεν ισχύουν σε περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο
χώρο του Πανεπιστημίου (καταλήψεις, απεργίες, αργίες κτλ).

6.4

Καθυστέρηση

εκτελέσεως

επισκευής

βλαβών

με

υπαιτιότητα

του

αναδόχου, πλέον των τριών ημερών από την ειδοποίηση της, συνεπάγεται την
κατάπτωση σε βάρος αυτού, ποινικής ρήτρας βάσει του άρθρου 218 του Ν.4412/2016.

6.5

Σε περίπτωση καθυστερήσεως πλέον των τριών ημερών και για άλλες τρεις

ημέρες, το Πανεπιστήμιο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να αναθέσει την
συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων σε άλλο ενδιαφερόμενο. Στην
περίπτωση αυτή η διακοπή της συνεργασίας θα ανακοινώνεται στον Ανάδοχο οικονομικό
φορέα εγγράφως.
Η παραπάνω παράγραφος δεν ισχύει εφόσον για την αποκατάσταση της βλάβης
απαιτούνται εξαρτήματα των οποίων αποδεδειγμένα ο χρόνος παράδοσης είναι
μεγαλύτερος των τριών ημερών (π.χ. παράδοση από αποθήκη σε άλλο νομό, εισαγωγή
από άλλο κράτος κ.ά).
6.6

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, πρέπει να διασφαλίσει, ό,τι κάθε επισκευή θα

γίνεται με καινούργια ανταλλακτικά και αναλώσιμα και όχι ανακατασκευασμένα
(απαίτηση 3.2.δ). Άτομο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων θα επιθεωρεί την κατάσταση
των ανταλλακτικών και σε περίπτωση που κρίνει αναγκαίο θα απαιτεί τη προσκόμιση
από την εταιρία αποδεικτικών στοιχείων για την ταυτότητά και την προέλευση αυτών.
6.7

Για κάθε επισκευή βλάβης, ευθύνεται το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία (Ο.Ε.,

Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΤΕΒΕ) (ανάδοχος οικονομικός φορέας), που εκτελεί την
επισκευή.
6.8

Πριν από κάθε επίσκεψη επισκευής, ο υπεύθυνος υπάλληλος της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων, θα ενημερώνει μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax) τον ανάδοχο οικονομικό
φορέα για την ακριβή ημερομηνία πραγματοποίησης της εργασίας.
6.9

Στις υποχρεώσεις του ανάδοχου οικονομικού φορέα είναι και ο καθαρισμός του

χώρου της επισκευής με απομάκρυνση τυχόν άχρηστων υλικών. Τα υλικά που
προέκυψαν από αποκαταστάσεις βλαβών θα απομακρύνονται κατόπιν ενημέρωσης και
συναίνεσης

του

υπευθύνου

υπαλλήλου

της

Διεύθυνσης

Τεχνικών

Έργων

του
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Πανεπιστημίου ή θα καταγράφονται και θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει ο
τελευταίος.
6.10 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης,
να πραγματοποιεί επιτόπου έλεγχο μαζί με τον υπεύθυνο υπάλληλο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προκειμένου να γίνει πλήρης έλεγχος
της εύρυθμης λειτουργίας των μηχανημάτων. Η αυτοψία πρέπει να επαναλαμβάνεται
ανά τρίμηνο.
6.11 Ο οικονομικός φορέας, υποχρεούται, όταν λάβει έγγραφη ειδοποίηση από
υπάλληλο του Πανεπιστημίου για βλάβη, να προσέρχεται εντός εικοσιτεσσάρων (24)
ωρών. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ημέρες της εβδομάδος, εκτός
Σαββατοκύριακου, από το πρωί στις 8:00 έως 14:00 καθημερινά. Η ειδοποίηση θα
δίδεται

εγγράφως

με

τηλεομοιοτυπία

στην

έδρα

της

εταιρείας.

Βάσει

της

χρονοσφραγίδας της τηλεομοιοτυπίας θα ελέγχεται τόσο η ενημέρωση του επισκευαστή
όσο και η ανταπόκρισή στον όρο του παρόντος άρθρου.
6.12 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και ο υπεύθυνος υπάλληλος θα είναι αρμόδιοι να
κρίνουν τα περί της αποκατάστασης της εκάστοτε αποκατάστασης βλάβης των
μηχανημάτων.
6.13 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά
του κτιρίου που προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης
των

φωτοτυπικών

μηχανημάτων

και

υποχρεούται

σε

πλήρη

επανόρθωση

και

αποκατάσταση των ζημιών ιδίας δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν
αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι υπεύθυνος μέσα στη προθεσμία
που θα του δοθεί, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να προβεί σε επιδιόρθωση αυτής
εις βάρος και για λογαριασμό του ανάδοχου οικονομικού φορέα.
6.14 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
υπηρεσίας, υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής

και

εργατικής

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του
Ν.4412/2016 (άρθρο 130, Ν.4412) και να χρησιμοποιεί μόνο εργατικό προσωπικό
που θα είναι ασφαλισμένο απ’ αυτόν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό.
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6.15 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, υποχρεούται, να συμμορφώνεται προς όλες τις
διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα
επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς
για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτού
ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής.
6.16 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει την προβλεπόμενη στο
άρθρο.24 του Ν.3844/2010 «ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης» (ατομική ή
ομαδική) για ενδεχόμενη ευθύνη του έναντι των αποδεκτών αλλά και τρίτων, λόγω της
παροχής της υπηρεσίας.
6.17 Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να εφαρμόζει τα μέτρα περιβαλλοντικής
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
6.18 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει να χρησιμοποιεί μόνο μηχανήματα,
εξαρτήματα, όργανα κ.τ.λ. που πληρούν εγκεκριμένα αντίστοιχα πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ ή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνή.
6.19 Σε περίπτωση παραίτησης του ανάδοχου οικονομικού φορέα από τη συντήρηση
των φωτοτυπικών μηχανημάτων, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, με συστημένη
επιστολή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της παραιτήσεως τον νόμιμο εκπρόσωπο
του Πανεπιστημίου και να υποβάλλει στο διάστημα αυτό την παραίτηση με Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν.1599/86 στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
6.20 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως
τα καθήκοντά του από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6.21 Για όσα δεν προβλέπονται στους παραπάνω όρους εφαρμόζονται ανάλογα οι
σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λοιπής νομοθεσίας που ισχύει για τη
συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων.

6.22 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, υποχρεούται, να αποστέλλει τεχνικό της
εταιρείας του, για την καταγραφή της ένδειξης σχετικά με τον αριθμό των παραχθέντων
φωτοαντιγράφων στα μηχανήματα που θα γίνεται παρουσία υπαλλήλου της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων.
6.23

Προκαταβολή

στον

ανάδοχο

οικονομικό

φορέα

για

οποιονδήποτε

λόγο

αποκλείεται.
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6.24 Η εγκατάσταση των toners και των συρραπτικών θα γίνεται από αρμόδιο
υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή και από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα.
6.25 Σε κάθε περίπτωση, τα χρησιμοποιημένα toners ή αφαιρούμενα προβληματικά
εξαρτήματα θα παραδίδονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στον αρμόδιο υπάλληλο.
6.26 Σε περίπτωση που απαιτηθεί απεμπλοκή χαρτιού για άρση βλάβης, αυτή θα
επιχειρείται αρχικά από εξουσιοδοτημένο άτομο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και
μόνο σε περίπτωση που η απεμπλοκή αποδειχθεί αδύνατη ο ανάδοχος οικονομικός
φορέας υποχρεούται στην αποστολή τεχνικού, που ανήκει στο δυναμικό της, για την
αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του μηχανήματος.
6.27 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν συμμορφώνεται στις
έγγραφες εντολές της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, καθυστερεί ή παραλείπει την
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων ή εκτελεί πλημμελώς τις εργασίες
συντήρησης, το Πανεπιστήμιο δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες από το άρθρο
218 του ν.4412/2016 ποινικές ρήτρες ή κατά περίπτωση να αποφασίσει και
την έκπτωση του ανάδοχου οικονομικού φορέα.
6.28 Σε περίπτωση καθυστερήσεως για την επιδιόρθωση των βλαβών πλέον των
τεσσάρων (4) ημερών το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δικαιούται να καταγγείλει την
παρούσα σύμβαση και εγγράφως να ενημερώσει τον ανάδοχο οικονομικό φορέα για την
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η παραπάνω παράγραφος δεν
ισχύει εφόσον για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτούνται εξαρτήματα των οποίων
αποδεδειγμένα ο χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) ημερών (π.χ
παράδοση από αποθήκη σε άλλο νομό, εισαγωγή από άλλο κράτος κ.α).
6.29 Σε περίπτωση αμετάκλητης δυσλειτουργίας των μηχανημάτων ή πολλαπλών
συνεχόμενων βλαβών (4 φορές σε ένα μήνα), ο ανάδοχος οικονομικός φορέας
υποχρεούται σε αντικατάσταση των εκάστοτε μηχανημάτων με ανάλογα μηχανήματα
ίδιων προδιαγραφών εντός 3 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων.
6.30. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, υποχρεούται, να συμμορφώνεται προς όλες τις
διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα
επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς
για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτού
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ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης
βλαβών.
6.31. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι ανωτέρω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί
για τον ανάδοχο οικονομικό φορέα, η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, το Τμήμα
Προμηθειών και τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, μπορούν να κηρύξουν τον ανάδοχο οικονομικό φορέα
έκπτωτο.

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

7.1

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να επιλέξουν να δώσουν

προσφορά για τα Είδη Α, Β, Γ, Δ μεμονωμένα ή και για συνδυασμό αυτών.

7.2

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της

προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανά σελίδα αντιγράφου και ανά είδος (Α, Β, Γ, Δ) που
αφορά τον προϋπολογισμό συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων. Προσφορά με
κόστος

ανά

σελίδα

εξαρτώμενο

από

προσδιοριζόμενη

στην

προσφορά

μέγιστη

παραγωγή αντιγράφων εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος δε θα γίνεται δεκτή.

7.3

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται κάθε τρίμηνο και στο τέλος του

χρονικού διαστήματος συντήρησης να αποστέλλει τεχνικό για την καταγραφή των
ενδείξεων σχετικά με τον αριθμό των παραχθέντων φωτοαντιγράφων σε κάθε
μηχάνημα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
Μπορεί να προχωρήσει σε τιμολόγηση, όταν ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων, θα του αποστέλλει τον πίνακα μετρήσεων για τα φωτοτυπικά
μηχανήματα που υποστηρίζονται από τη σύμβαση.

7.4.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου καθώς και στο τέλος του

χρονικού διαστήματος συντήρησης με βάση τις σελίδες που έχουν εκτυπώσει οι
συσκευές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση συντήρησης στο αντίστοιχο χρονικό
διάστημα και θα χρεώνεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με το ποσό προσφοράς τους ανά σελίδα αντιγράφου.

7.4

Προκαταβολή στον Ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
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7.5

Η διάρκεια της Σύμβασης συντήρησης και επισκευής θα είναι δώδεκα

(12) μήνες. Οι υπηρεσίες συντήρησης θα αρχίσουν να παρέχονται αμέσως μετά την
υπογραφή

της

σύμβασης

και

με

δεδομένη

την

κατάσταση

των

φωτοτυπικών

μηχανημάτων κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
7.6

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει

οποιαδήποτε υποχρέωση ή δικαίωμα απορρέει από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί σε
τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου.
7.7

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα είναι υπεύθυνος για την άψογη λειτουργία

των φωτοτυπικών μηχανημάτων και όλων των παρελκόμενων συσκευών που αυτά
διαθέτουν (finisher, τροφοδότες, κλπ).

7.8.

Από τη συντήρηση και με ποινή αποκλεισμού δε θα εξαιρείται κανένα

ανταλλακτικό ή μέρος των μηχανημάτων.

7.9

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται σε αποστολή του συνόλου των

αναλωσίμων υλικών (εξαιρουμένων μόνο του χαρτιού και των συρραπτικών).

7.10 Χρόνος παράδοσης αναλωσίμων υλικών εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη γραπτή παραγγελία τους.

7.11 Τα αναλώσιμα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασίες ασφαλείς σε
χτυπήματα,

υγρασία

και

θερμοκρασία

και

να

μην

φέρουν

εμφανή

σημεία

ζημίας/κακομεταχείρισης κατά τη μεταφορά.

7.12 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την αντικατάσταση οποιουδήποτε
αναλώσιμου υλικού και είδους αποδειχθεί προβληματικό αναλαμβάνοντας πλήρως το
κόστος μεταφοράς προς και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τόσο του προβληματικού
είδους όσο και του προς αντικατάσταση είδους.

7.13 Η εγκατάσταση των toners θα γίνεται από υπάλληλο του ανάδοχου οικονομικού
φορέα ή σε περίπτωση που η εταιρία έχει φροντίσει την ύπαρξη παρακαταθήκη
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αναλωσίμων σε χώρο του Πανεπιστημίου η εγκατάσταση μπορεί να γίνει και από
αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου.

7.14 Τα χρησιμοποιημένα toners ή αφαιρούμενα προβληματικά εξαρτήματα θα
παραδίδονται στο Τμήμα Κατασκευών & Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

7.15 Σε περίπτωση που απαιτηθεί απεμπλοκή χαρτιού για άρση βλάβης, αυτή θα
επιχειρείται αρχικά από εξουσιοδοτημένο άτομο του Πανεπιστημίου και μόνο σε
περίπτωση που η απεμπλοκή αποδειχθεί αδύνατη ο ανάδοχος οικονομικός φορέας
υποχρεούται στην

αποστολή τεχνικού

του για την

αποκατάσταση της

ομαλής

λειτουργίας των μηχανημάτων.

7.16. Τήρηση ημερολογίου συντήρησης και βλαβών: Μετά την έναρξη της σύμβασης
για τα μηχανήματα και σε κάθε επίσκεψη συντήρησης θα ενημερώνεται το υπάρχον
σελιδομετρημένο βιβλίο συντήρησης και βλαβών των φωτοτυπικών μηχανημάτων. Σε
διαφορετική κάθε φορά σελίδα, για κάθε επισκευή επί τόπου ή παροχής βοήθειας μετά
από βλάβη ή προγραμματισμένη συντήρηση θα αναγράφονται:
•

Η ένδειξη του μετρητή του κάθε μηχανήματος.

•

Η ημερομηνία και η ώρα εμφάνισης της βλάβης του κάθε μηχανήματος.

•

Σύντομη περιγραφή της βλάβης.

•

Η ημερομηνία και η ώρα ειδοποίησης του ανάδοχου οικονομικού φορέα, καθώς και
ο τρόπος ειδοποίησής του (τηλεφωνικά, Fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή έγγραφο).

•

Η ημερομηνία επιδιόρθωσης της βλάβης.

•

Ο τρόπος επιδιόρθωσης (επί τόπου ή παροχή οδηγιών τηλεφωνικά ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

•

Τα ακριβή στοιχεία των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν (είδος, ποσότητα,
στοιχεία κατασκευαστή).

•

Η ημερομηνία ή η ένδειξη του μετρητή των μηχανημάτων για την επόμενη
προληπτική συντήρηση ή τοποθέτηση αναλωσίμων.

•

Υπογραφή του ανάδοχου οικονομικού φορέα ή του τεχνικού που επισκεύασε τη
βλάβη.



Ενημέρωση σε μηνιαία βάσει του Προϊσταμένου του Τμήματος Κατασκευών και
Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
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7.17 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης χωρίς να
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

7.18 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της συντήρησης των
φωτοτυπικών μηχανημάτων.
7.19 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ανάδοχου
οικονομικού φορέα.

Θεσσαλονίκη 17/12/2018

Συντάχθηκε
Φ. Καραμπατάκη
Πτυχ.Πολιτικός Μηχανικός TE, MSc

Εγκρίθηκε - Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Δρ. Μ. Αλεξούδη
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD

Καραμπατάκη Φωτεινή
Πτυχ. Πολιτικός Μηχ. Έργων
Υποδομής, MSc

Δρ. Αλεξούδη Μαρία
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD
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Γενική Υπηρεσία:
Δωδεκάμηνη Συντήρηση
27 Φωτοτυπικών Μηχανημάτων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΟΓΚΟΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

ΣΕΛΙΔΑ (χωρίς

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α.)

(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
(αριθμός
αντιγράφων)
Α

230.000

0,01067

2.454,10

Β

634.000

0,01067

6.764,78

Γ

5.001.200

0,00418

20.905,02

Δ

200.000

0,01067

2.134,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ

32.257,90

Φ.Π.Α
Φ.Π.Α. 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ

ΜΕ Φ.Π.Α.

Θεσσαλονίκη

7.741,90
39.999,80

17-12-2018
Εγκρίθηκε - Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Καραμπατάκη Φωτεινή
Πτυχ. Πολιτικός Μηχ. Έργων Υποδομής, MSc

Δρ. Αλεξούδη Μαρία
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προμήθεια / Εγκατάσταση και ετήσια Συντήρηση δύο (2) επιδαπέδιων φωτοτυπικών μηχανημάτων στον χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1

Α΄ είδος: Μηχανήματα με Ημερομηνία Εγκατάστασης < των 10 ετών

Ενδείξεις
Α/Α

Τύπος
Μηχανήματος

Κατ/στής

Αρ.Σειράς

Χώρος Τοποθέτησης

Μετρητή
(Γ΄ τριμήν.
σύμβ.)

1

5632VR-F

XEROX

3631579905

2

5687V-FQ

XEROX

3634156258

3

5687V-FQ

XEROX

3634158676

4

5687V-FQ

XEROX

3634159761

MBA
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λ.Χ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

>258.949

>500.707
>206.306
>382.729

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
5

5687V-FQ

XEROX

3634159907

ΤΜΗΜΑ 2ος (201
ΓΡΑΦΕΙΟ)

>220.858

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6

5687V-FQ

XEROX

3634122655

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

>633.800

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
7

5687V-FQ

XEROX

3634155758

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ.

>232.049

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
8

5687V-FQ

XEROX

3634156070

ΕΡΓΩΝ (1ος
ΟΡΟΦΟΣ)

>233.734

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9

5687V-FQ

XEROX

3634156223

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ε.Κ.Π. ΤΜΗΜΑ 3ος

10

5687V-FQ

XEROX

3634160026

>261.245
>392.911

ΟΡΟΦΟΣ Ζ΄ (312
ΓΡΑΦΕΙΟ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11

5687V-FQ

XEROX

3634160220

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

>89.317
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Β΄ είδος: Μηχανήματα με Ημερομηνία Εγκατάστασης > των 12 ετών
Ενδείξεις
Α/Α

Τύπος
Μηχανήματος

Κατ/στής

Αρ.Σειράς

Χώρος

Μετρητή

Τοποθέτησης

(Γ΄τριμήν.
σύμβ.)

1

C245V-FE

XEROX

2233185410

2

C245V-FE

XEROX

2233224653

3

C245V-FE

XEROX

2233177540

4

C245V-FE

XEROX

2233225382

5

C245V-FE

XEROX

2233175024

6

C245V-FE

XEROX

2233194703

7

C245V-FE

XEROX

2233194738

220 ΚΤΙΡΙΟ ΓΔ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
422 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΔ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
201 ΟΔΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
411 ΟΔΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ε.Π.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Η/Υ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

>4.675
>7.476

>6.226
>57.212
>263.721
>391.183
>182.256

Δ.Ε.Σ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ
8

C245V-FE

XEROX

2233391681

Α ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ

>234.963

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9

C245V-FE

XEROX

2233391983

ΟΔΕ ΓΡΑΦΕΙΟ 311
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

>326.733

ΒΑ.Σ.Α.Σ.
10

C245V-FE

XEROX

2233391738

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

>370.204

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11

C238VF-HCF

XEROX

2233216570

12

555ΜΤF

XEROX

2231912145

13

C118VP-US

XEROX

3505080067

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

>377.493

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BIBΛΙΟΘΗΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΔΕ ΓΡΑΦΕΙΟ 413
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

>888.246
>6.437
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Γ΄ είδος: Μηχάνημα με Ημερομηνία Εγκατάστασης < των 10 ετών

Α/Α

Τύπος
Μηχανήματος

Κατ/στής

Αρ.Σειράς

1

Χώρος
Τοποθέτησης

Ενδείξεις
Μετρητή (Γ΄
τριμήν. σύμβ.)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ
120ΕΑ NUVERA

XEROX

1122585456

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

>25.569.406

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ΄ είδος: Μηχανήματα με Ημερομηνία Εγκατάστασης < των 10 ετών

Α/Α
1

Τύπος
Μηχανήματος

Κατ/στής
KONICA
MINOLTA

2

KONICA
MINOLTA

Αρ.Σειράς

Χώρος
Τοποθέτησης

Ενδείξεις
Μετρητή (Γ΄
τριμήν. σύμβ.)

ΕΛΚΕ

>71.000

ΕΛΚΕ

>
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Κατοικίας:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιοτύπου

Ταχυδρομείου

(Fax):

(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι σε περίπτωση που είμαι ο ανάδοχος
οικονομικός φορέας, θα προσκομίσω ονομαστική κατάσταση και τυπικά προσόντα (τίτλους
σπουδών ή έτη εμπειρίας) των ατόμων του συνεργείου συντήρησης έπειτα από την υπογραφή της
σύμβασης και συγκεκριμένα πριν να ξεκινήσει η ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης των
φωτοτυπικών μηχανημάτων.
Ημερομηνία: …..……….20…
Ο – Η Δηλ

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται
ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν το υ ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 4) Σε περίπτωση
ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Προμήθεια / Εγκατάσταση και ετήσια Συντήρηση δύο (2) επιδαπέδιων φωτοτυπικών μηχανημάτων στον χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

23

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιοτύπου

Ταχυδρομείου

(Fax):

(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι α) αναλαμβάνω τη συντήρηση, διαχείριση και υποστήριξη, βάσει των προδιαγραφών συντήρησης
του κατασκευαστή του φωτοτυπικού εξοπλισμού καθώς και των όρων που περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές
προδιαγραφές, για διάρκεια ενός (1) έτους μετά από την υπογραφή της σύμβασης και β) αναλαμβάνω πλήρως τα έξοδα
συντήρησής τους για ένα έτος, σε περίπτωση που είναι μειοδότης, για συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών και τέσσερεις
(4) προληπτικές συντηρήσεις εντός του έτους. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά των
μηχανημάτων, αυτή βαραίνει εμένα. Υποχρεούμαι να διατηρώ πάντα τα μηχανήματα σε άριστη λειτουργία και οι χρήστες θα
επιβαρύνονται μόνο το κόστος του χαρτιού και των συρραπτικών και καμία άλλη δαπάνη.
Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για καμία βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα
επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης
ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί ο συγκεκριμένος
εξοπλισμός ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε
αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλειά μου, τις πιο πάνω ενέργειες θα τις κάνει το Πανεπιστήμιο σε βάρος και για λογαριασμό
μου.

Ημερομηνία: …..……….20…
Ο – Η Δηλ
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται
ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 4) Σε περίπτωση
ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Κατοικίας:
Δ/νση
Ηλεκτρ.

Αρ. Τηλεομοιοτύπου

Ταχυδρομείου

(Fax):

(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου

22

του

Ν.

1599/1986,

δηλώνω

ότι

α)

τα

ακριβή

στοιχεία

της

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……,

έδρας

β)

τα

μου

είναι

απαιτούμενα

αναλώσιμα που θα χρησιμοποιήσω κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης, προέρχονται από πιστοποιημένο
κατασκευαστή με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και φέρουν τη σήμανση CE, γ) ότι έλαβα
γνώση των όρων του διαγωνισμού, και των επί τόπου συνθηκών του Πανεπιστημίου, των προδιαγραφών των
εργασιών συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των υποχρεώσεών μου και τα αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία: …..……….20…
Ο – Η Δηλ
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Ανα γράφεται
ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 4) Σε περίπτωση
ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β′ - 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 φορέα1 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: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206919
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη - 54636
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος
- Τηλέφωνο: 2310891233
- Ηλ. ταχυδρομείο: tprom@uom.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.uom.gr/promithies
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 12μηνη συντήρηση 27 φωτοτυπικών
μηχανημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (CPV: 30121100-4).
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003702133
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσία
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 26/18

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
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 αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

2

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) 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:

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
3

Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

4

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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

5

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
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;
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 []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
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).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
20
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν21:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
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; Διευκρινήστε:
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 ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 24
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;
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: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
26
καταστάσεις :
α) πτώχευση
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
11

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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 Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

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
1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής29; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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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 αναφέρονται30, εκτός εάν :
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 δωρεάν31.
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 Δήλωσης 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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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
31 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας ...........................
Κατάστημα ..............................
(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ – τηλ - ΦΑΞ)
Ημερομηνία έκδοσης ...............
ΕΥΡΩ ..................................
Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν .......................... για
ΕΥΡΩ.......................................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ............ (και ολογράφως)
.................. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας
........................................................., οδός................................., αριθμός ...............,
ΤΚ..................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ..............................,
(2) ................................., κ.λπ ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης
προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ...............
σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάδειξη αναδόχου για την ………………
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμός διακήρυξης ....../......) και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ........................ ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή
σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών
για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ……………….. η πρώτη των συμβαλλομένων κα.
……………………………….., Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (ΑΦΜ…………….), εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και
ο δεύτερος των συμβαλλομένων, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας …………….,
ΑΦΜ ………………, Δ.Ο.Υ…………, συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα
παρακάτω:
Ύστερα από την αρ. ………………….απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου,
με την οποία κατακυρώθηκε στο δεύτερο των συμβαλλομένων το αποτέλεσμα του
υπ’ αριθ. 26/18 διαγωνισμού για 12μηνη συντήρηση 27 φωτοτυπικών μηχανημάτων
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον
δεύτερο την ανωτέρω συντήρηση, ως εξής:
1. Το παρόν συμφωνητικό ισχύει για το διάστημα από …………. και για ένα
έτος, με συνολική τιμή ……….. + ………..(ΦΠΑ 24%) = …………€ και
βαρύνει τον ΚΑΕ 0887/CPV: 30121100-4.
2. Για την εκτέλεση της σύμβασης θα ισχύουν οι όροι που αναλυτικά
περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 26/18 διακήρυξη καθώς και στην προσφορά
του αναδόχου, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος συμφωνητικού.
3. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το όρο 18 της διακήρυξης
26/18 και τους ειδικούς όρους αυτής.
4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο αντισυμβαλλόμενος
κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………… εγγυητική επιστολή της
Τράπεζας……….., η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 72 του ν.
4412/2016 για ποσό των €……………. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα
επιστραφεί στον προμηθευτή δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
του παρόντος συμφωνητικού, μετά την καλή εκτέλεση των όρων του και με
την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του
Πανεπιστημίου που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης.
5. Η ανωτέρω προμήθεια/υπηρεσία χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου έτους 2018.
6. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα έξοδα μεταφοράς όπου απαιτείται βαρύνουν τον ανάδοχο.
7. Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής και της
διακήρυξης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τα σχετικά άρθρα του ν.
4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά
διαδικασία.

8. Η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται ότι θα τηρεί 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.
9. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που ενδέχεται να
προκύψουν από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζονται τα
Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
10. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται τους όρους και αναλαμβάνει τις
παραπάνω υπηρεσίες/προμήθειες.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

