
                                                                                 

                                                        

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προμήθεια :
«Συστήματος βαθμονόμησης συνοδευόμενου με τρεις (3) φιάλες αερίων (Τμήμα 2- Ομάδα Γ)», για
την  αναβάθμιση  του  σταθμού  του  ΕΔΠΑΡ  στο  Δήμο  Κορδελιού  –  Ευόσμου,  προϋπολογισμού
14.420,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.629,04 € άνευ Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, με  προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα
με το άρθρο 32, παρ.2, περ. α του Ν.4412/2016»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-
2017)

3. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016, «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», άρθρο 22, παρ. 32  (Φ.Ε.Κ. 227/τ. Α’/06-12-2016)

4.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014).

5. Τις διατάξεις του  Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1
και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

6.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4071/2012  «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-4-2012), άρθρο 6, παρ.7 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το ν.4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014)

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

8. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου
2001 σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (EE L 309 της 27.11.2001, σ.
22)

9. Τις διατάξεις της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2004 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής
της  οδηγίας  2002/3/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου σχετικά  με  το  όζον  στον  ατμοσφαιρικό
αέρα /κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 764]

10. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 29459/1510/05 (ΦΕΚ 992/ τ' Β'/14-7-2005) περί καθορισμού εθνικών ανωτάτων ορίων
εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ «σχετικά με
εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους» του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001
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11. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης»  (Φ.Ε.Κ.  87/τ.  Α΄/07-06-2010),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  και  ειδικότερα  του  άρθρου  210
"Μητροπολιτικές λειτουργίες" 

12.  Τις  διατάξεις  του  Ν.2690/1999  περί  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  (Φ.Ε.Κ.  45/τ.Α΄/9-3-1999)  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει

13. Το Π.Δ. 80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016)

14. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-
12-2010),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθμ.  81320  &  77909  Αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016) 

16. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του
ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων (Φ.Ε.Κ. 1291/τ. Β΄/11-08-2010).

17. Την  αριθμ.  οικ.  30110(385)/27-1-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στον
Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και
Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10-2-2017)

18.  Την με αρ.πρωτ. 1019/07-03-2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας περί  έγκρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2017», η οποία επέχει  θέση Ανάληψης του Πράσινου Ταμείου.  (ΚΑΕ:  2269,2279,9899 ΑΔΑ:
Ω6ΣΡ46Ψ844-84Η) 

19.   Την  αρ.  Απόφαση  116.11/2017  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Πράσινου  Ταμείου  περί  έγκρισης  της
«Χρηματοδότησης  για  την  Αναβάθμιση  του  Σταθμού  ΕΔΠΑΡ  της  ΠΚΜ  στον  Εύοσμο»  με  131.480,00  €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

20. Την αριθμ. πρωτ. 407624 (9508)/ 12-12-2017 Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΩΔΡΧ7ΛΛ-ΒΘΔ και ΑΔΑΜ: 17PROC002433972 2017-
12-15) ηλεκτρονικού, ανοιχτού, διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την Προμήθεια : «Κλωβού και Εξοπλισμού (Τμήμα 1),
Αναλυτών  Μέτρησης  (Τμήμα  2),  και  Συστήματος  Καταγραφής  και  Επικοινωνίας  Δεδομένων  (Τμήμα  3)»,  για  την
αναβάθμιση του σταθμού του ΕΔΠΑΡ στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τα Τμήματα 1 & 2 και την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το  Τμήμα 3

21. Την ολοκλήρωση της υφιστάμενης διαγωνιστικής διαδικασίας με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων για τα
Τμήματα 1 και 3, για το Τμήμα 2 - Ομάδα Α και για το Τμήμα 2 -Ομάδα Β, πλην του Τμήματος 2- Ομάδα Γ, για το οποίο
απορρίφθηκε η κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας  «ENCO ΕΠΕ», σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Τεχνικής
Αξιολόγησης, όπου αναφέρεται ότι η προσφορά  της εταιρείας «ENCO ΕΠΕ» δεν πληρούσε το κριτήριο της υπ΄’ αριθμ.
πρωτ. 407624 (9508)/ 12-12-2017 σχετικής διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΔΡΧ7ΛΛ-ΒΘΔ και ΑΔΑΜ: 17PROC002433972 2017-12-
15) : “Ο βαθμονομητής θα διαθέτει μονάδα παραγωγής όζοντος με υπεριώδη ακτινοβολία από πηγή εντός θαλάμου
σταθερής θερμοκρασίας και μονάδα μέτρησης παραγόμενου όζοντος, η οποία θα επιδρά στην πηγή έτσι ώστε να παράγει
ακριβώς την προκαθορισμένη συγκέντρωση όζοντος που έχει θέσει ο χειριστής” , διότι ο προσφερόμενος βαθμονομητής,
μετά από εξέταση του τεχνικού φυλλαδίου του, διαπιστώθηκε ότι  δεν διαθέτει  μονάδα μέτρησης του παραγόμενου
όζοντος. Κατά συνέπεια,  επειδή το προαναφερόμενο κριτήριο  βαθμολογήθηκε κάτω από το 100, αυτό επέφερε την
απόρριψη της  προσφοράς  της εταιρείας  «ENCO ΕΠΕ» και  για  το  λόγο αυτό η  Επιτροπή  Τεχνικής  Αξιολόγησης  δεν
προχώρησε στη βαθμολόγηση των άλλων κριτηρίων.

22.  Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ. α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
όπου αναφέρεται ότι  η διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να χρησιμοποιείται για
δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  εάν,  “ύστερα  από  ανοικτή  ή  κλειστή  διαδικασία  είτε  δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής
δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση
ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της. Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι
άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.”

23. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 428856/1707/03-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας &
Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ.- Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. περί αιτήματος για ολοκλήρωση διαγωνιστικής
διαδικασίας
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24. Την  αριθμ.  2672/30-10-2018  (ΑΔΑ:7ΝΙΦ7ΛΛ-ΑΥ0)  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  περί  έγκρισης
προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2, περ. α
του Ν.4412/2016, για την  Προμήθεια : « Συστήματος βαθμονόμησης συνοδευόμενου με τρεις (3) φιάλες αερίων (Τμήμα
2- Ομάδα Γ)», για την αναβάθμιση του σταθμού του ΕΔΠΑΡ στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, προϋπολογισμού 14.420,00
€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.629,04 € άνευ Φ.Π.Α.),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται  να προβεί  σε διαδικασία  με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32,
παρ.2, περ. α του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια: « Συστήματος βαθμονόμησης συνοδευόμενου με τρεις (3) φιάλες
αερίων  (Τμήμα  2-  Ομάδα  Γ)»,  για  την  αναβάθμιση  του  σταθμού  του  ΕΔΠΑΡ  στο  Δήμο  Κορδελιού  –  Ευόσμου,
προϋπολογισμού 14.420,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.629,04 € άνευ Φ.Π.Α.).  Κριτήριο αξιολόγησης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Κωδικός CPV : [38424000-3]-Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου και Κωδικός NUTS: EL52.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω διαδικασίας  με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανέρχεται
στο πόσο των Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Ευρώ (14.420,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (
11.629,04 € άνευ Φ.Π.Α.). 

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1  . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   TOY   ΕΡΓΟΥ  

Το έργο  αφορά την Προμήθεια: «Συστήματος βαθμονόμησης συνοδευόμενου με τρεις (3) φιάλες αερίων (Τμήμα 2-
Ομάδα Γ)», για την αναβάθμιση του σταθμού του ΕΔΠΑΡ στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου και περιλαμβάνει συνοπτικά: 
την προμήθεια ενός βαθμονομητή β΄ βαθμίδας και τριών φιαλών αερίων βαθμονόμησης εκτιμώμενου κόστους 14.420,00
€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.   Ο  ανάδοχος  που  θα  επιλεγεί  θα  προσφέρει  τον  εξοπλισμό  που  περιγράφεται
παρακάτω αναλυτικά στο αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Θα αναλάβει επίσης  την εκπαίδευση προσωπικού καθώς και τις
υποστηρικτικές  υπηρεσίες  που αφορούν τη δοκιμαστική λειτουργία με την αντίστοιχη συντήρηση του βαθμονομητή
β΄βαθμίδας μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας του εν λόγω οργάνου. Ο χρόνος αυτός
της δοκιμαστικής λειτουργίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον 1 (ένα)  μήνα και αφορά αποκλειστικά τον βαθμονομητή
β΄βαθμίδας. 

Η παράδοση του νέου εξοπλισμού θα γίνει στον τόπο που είναι ήδη εγκατεστημένος ο σταθμός του ΕΔΠΑΡ στο Δ.
Κορδελιού-Ευόσμου. 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ & ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
• Πρόκειται για την προμήθεια ενός μεταφερόμενου πρότυπου βαθμονόμησης (secondary standard/transfer) το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί ως φορητός βαθμονομητής για τη βαθμονόμηση του αναλυτή όζοντος του σταθμού κατά το πρότυπο ΕΝ
14625:2012.
• Το όργανο αυτό θα βαθμονομείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών εγχειριδίων του από σύστημα πρότυπης
βαθμονόμησης όζοντος (primary UV calibration) το οποίο παράγει πρότυπο αέριο μίγμα καθορισμένης συγκέντρωσης
όζοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO/FDIS 13964: 1998
• Αρχή μεθόδου λειτουργίας: απορρόφηση στο υπεριώδες και παραγωγή όζοντος
• Κατώτερο όριο ανίχνευσης: ≤ 2 ppb
• Επαναληψιμότητα μέτρησης: ≤ 2 ppb
• Χρόνος απόκρισης: εντός 30 sec.
• Ο βαθμονομητής θα διαθέτει μονάδα παραγωγής όζοντος με υπεριώδη ακτινοβολία από πηγή εντός θαλάμου σταθερής
θερμοκρασίας και μονάδα μέτρησης παραγόμενου όζοντος, η οποία θα επιδρά στην πηγή έτσι ώστε να παράγει ακριβώς
την προκαθορισμένη συγκέντρωση όζοντος που έχει θέσει ο χειριστής.
• Ο βαθμονομητής θα συνοδεύεται από κατάλληλο σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής και θα παράγει πρότυπο
αέριο  μίγμα καθορισμένης  και  γνωστής  (με  μέτρηση) συγκέντρωση όζοντος  (παραγωγή έως  3  lit/min  σε  διάφορες
συγκεντρώσεις από 0 έως 500 ppb O3

• Θα διαθέτει σύστημα χειρισμού μέσω φορητού Η/Υ από τον οποίο θα γίνεται πλήρης χειρισμός του, αλλά και στον
οποίο θα εμφανίζονται όλες οι καταστάσεις λειτουργίας του συστήματος και οι συγκεντρώσεις του παραγόμενου όζοντος.
• Ο βαθμονομητής να συνοδεύεται από τρεις φιάλες αερίων (μία για κάθε ρύπο) όγκου 10 Lt και περιεχομένου 1,5 m 3

αερίου,  με πιστοποιημένη συγκέντρωση και  πιστοποίηση της  σταθερότητας της συγκέντρωσης  τουλάχιστον  για ένα
χρόνο ως εξής :

  Διοξείδιο του θείου (SO2) συγκέντρωσης περίπου 32 ppm (με ακρίβεια 2% ή καλύτερη) σε άζωτο
  Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) συγκέντρωσης περίπου 32 ppm (με ακρίβεια 2% ή καλύτερη) σε άζωτο
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  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) συγκέντρωσης περίπου 1000 ppm (με ακρίβεια 2% ή καλύτερη) σε άζωτο

Το υλικό κατασκευή των φιαλών θα είναι τέτοιο που να διατηρεί σταθερή τη συγκέντρωση του αερίου τουλάχιστον ένα
έτος, πιστοποιούμενο από την κατασκευάστρια εταιρία.

Κάθε φιάλη θα συνοδεύεται  από έγγραφα πιστοποίησης συγκέντρωσης,  ακρίβειας  ανάλυσης  περιεχομένου,  χρονικής
σταθερότητας και πίεσης πλήρωσης, ισχύος τουλάχιστον ενός έτους.

Ο Ανάδοχος θα παραλάβει προς απόσυρση τρεις όμοιες παλαιές φιάλες.

3.   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της εγγύησης καλής λειτουργίας που έχει προσφέρει, την υποχρέωση μετά από
σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας να αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα του βαθμονομητή ή των φιαλών που
παρουσιάζει βλάβη ή να επιλύσει κάθε πρόβλημα λογισμικών προγραμμάτων. Επίσης έχει υποχρέωση, ο ανάδοχος,
να προσφέρει τα απαιτούμενα σύμφωνα με την προσφορά του αναλώσιμα, να βαθμονομεί και να συντηρεί τον
εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. 

2. Στη μη καλή λειτουργία του εξοπλισμού περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απόκλιση μεγαλύτερη από 10% από τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του (ολίσθηση μηδενός και κλίμακας, γραμμικότητα απόκρισης). Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος,
κατόπιν ειδοποίησης από την αρμόδια Υπηρεσία, αναλαμβάνει στο πλαίσιο της εγγύησης την αποκατάσταση της
καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

3. Η  προσφερόμενη  εγγύηση  αφορά  όλα  τα  προσφερόμενα  είδη,  πρέπει  να  καλύπτει  συντήρηση,  εργατικά,
ανταλλακτικά και  γενικά όλα τα έξοδα. Επίσης η εγγύηση θα περιλαμβάνει  ΟΝ LINΕ SUPPORT των λογισμικών
προγραμμάτων του βαθμονομητή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

4. Όσο ισχύει η εγγύηση και σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να στείλει τεχνικό για
επισκευή  εντός  48  ωρών  από  τη  στιγμή  της  προφορικής  αναγγελίας  της  βλάβης  στο  σημείο  που  είναι
εγκατεστημένος ο βαθμονομητής που έχει βλάβη. Η αποκατάσταση της βλάβης ή της αποκατάστασης της καλής
λειτουργίας που πρέπει να γίνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Για τον έλεγχο της αποκατάστασης της βλάβης ο
Ανάδοχος μετά την επισκευή του εξοπλισμού θα διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους. 

5. Ο ανάδοχος έχει  το δικαίωμα να αντικαταστήσει  για λίγες  ημέρες το υπό επισκευή μηχάνημα με άλλο όμοιο ή
καλύτερο πάντοτε  όμως μετά από σύμφωνη γνώμη της  Υπηρεσίας,  αν  κρίνει  ότι  πρέπει  να  το  μεταφέρει  στο
εργαστήριό του για επιδιόρθωση. Η μεταφορά θα γίνει  με ευθύνη του ανάδοχου που θα καλύψει και  τα έξοδα
μεταφοράς. Αν το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν επιστραφεί επισκευασμένο εντός μηνός από την παραλαβή του για
επισκευή, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει με μηχάνημα όμοιο ή καλύτερο και να δώσει για αυτό
εγγύηση μέχρι το τέλος της περιόδου της εγγύησης. 

6. Αν κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης το  μηχάνημα παρουσιάζει συνεχείς βλάβες (για οποιοδήποτε διάστημα
τριών μηνών ευρίσκεται εκτός λειτουργίας για δέκα ημέρες) τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με όμοιο καινούριο
μετά  από  γραπτή  γνωστοποίηση  προς  την  Υπηρεσία.  Το  νέο  μηχάνημα  θα  έχει  εγγύηση  μέχρι  το  τέλος  της
εγγύησης. 

7. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία για οποιαδήποτε μετακίνηση του εξοπλισμού σε άλλο χώρο
και θα επιβλέπει τη μετακίνηση αυτή χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

8. Ο ανάδοχος διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά του όπως αυτά απορρέουν από τους νόμους, τις διεθνείς συμβάσεις
και τις κοινοτικές οδηγίες κατά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου κάνει παράνομη χρήση του λογισμικού
του βαθμονομητή. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης του λογισμικού του οργάνου για την καλή λειτουργία
του μόλις κληθεί μέσω τηλεφωνικής προφορικής επικοινωνίας, μεταξύ των ωρών 8 πμ και 3 μμ από Δευτέρα έως και
Παρασκευή  εκτός  των  επισήμων  αργιών.  Οι  υπηρεσίες  μπορούν  να  παρέχονται  και  μέσω  κατάλληλων  μέσων
(modems) και λογισμικών όπου αυτό είναι εφικτό. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  τοποθετούνται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  δακτυλογραφημένες  και  υποχρεωτικά  στην  Ελληνική
γλώσσα. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρείς επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους υποφακέλους, δηλαδή:

1)  «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» (εις διπλούν), ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά,
όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 5).

2)   «Υποφάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς»  (εις  διπλούν),  ο  οποίος  περιέχει  τα  παρακάτω  έγγραφα,  όπως
προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 6).

3)   «Υποφάκελος  Οικονομικής  Προσφοράς»  (εις  διπλούν), ο  οποίος  περιέχει  τα  στοιχεία  της  Οικονομικής
Προσφοράς του  Αναδόχου, όπως περιγράφονται  στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 7).
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5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ενώσεις  ή  κοινοπραξίες  αυτών  που  υποβάλλουν  κοινή
προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η
σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.

Στον Υποφάκελο  Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα περιλαμβάνονται εις διπλούν τα κάτωθι:

1) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτυπώνεται αναλυτικά στο
Παράρτημα  I της  παρούσας  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος, αποτελεί  Υπεύθυνη  Δήλωση  των
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη
και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις
των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ  (Άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 79Α του Ν. 4497/2017 (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-
2017) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία
15  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ),  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  23  (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)  της
ΕΑΑΔΗΣΥ   και  τις  οδηγίες  της  αριθμ.  πρωτ.  4495/15-1-2018  εγκυκλίου  (ΑΔΑ:6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ)  του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του
ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών».  Το  ΤΕΥΔ  διατίθεται  στους  οικονομικούς  φορείς  δωρεάν,  μέσω  της  ιστοσελίδας  της
Αναθέτουσας Αρχής, σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο PDF,αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για
τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το
υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με το ανωτέρω   Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  
θα ζητηθεί προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον μειοδότη και πριν την έκδοση της
Απόφασης  Ανάθεσης  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  της  Π.Κ.Μ.  (Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου,
Πιστοποιητικό  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας,    Πιστοποιητικό/βεβαίωση  εγγραφής  στο  
οικείο επαγγελματικό μητρώο  ).   

2) Αίτηση συμμετοχής με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ. στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: i) ότι η
προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 365 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας
με διαπραγμάτευση,  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και δύναται να παραταθεί κατά μέγιστο για επιπλέον 365 ημέρες ii)
ότι  έλαβαν  γνώση  και  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας  πρόσκλησης  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής και iii) το είδος της προμήθειας για το οποίο θα καταθέσουν
προσφορά. 

3) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η
νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν
τροποποιήσεις  τους.  Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  μαζί  με  την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

α) Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και
της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

β) Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές ΙΚΕ , τις Ομόρυθμες Ο.Ε.
και  Ετερόρρυθμες  Εταιρίες  Ε.Ε.: Ανακοίνωση  καταχώρησης  του  τελευταίου  τροποποιημένου  -
κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

γ)  Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική  εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).  

   Από τα  ανωτέρω έγγραφα πρέπει  να  προκύπτουν η  νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα,  όλες  οι  σχετικές
τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/α  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία
διενέργειας  της  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα
υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/ων ή/
και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

     Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:
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α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των
ακριβών αντιγράφων τους και
β)Εφόσον  πρόκειται  για  ιδιωτικά  έγγραφα  κατατίθενται  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα από  τα  αντίγραφα,  υπό  την
προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

     Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και
Ε.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) καθώς και ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε
οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κάθε οικονομικού
φορέα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο
να εκπροσωπεί τον κάθε οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. 

             Στο ΤΕΥΔ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   Τα κάτωθι εις διπλούν θα περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου  και
σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 "Τεχνικές Προδιαγραφές" και στο άρθρο 3 “Εγγύηση καλής λειτουργίας
του εξοπλισμού & πρόσθετες υποχρεώσεις” της παρούσας πρόσκλησης:

1.  Ο ανάδοχος στην προσφορά του θα αναφέρει  απαραίτητα κατά την ίδια σειρά και  παραγραφοποίηση τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρει. Όπου υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα θα αναφερθούν με τις ίδιες μονάδες και
τρόπο έκφρασης. Στην προσφορά θα περιέχεται  υποχρεωτικά  πίνακας συμμόρφωσης για όλες τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών και δίπλα θα αναφέρεται απαραίτητα στον πίνακα αυτό η παραπομπή τεκμηρίωσης.

2. Η συμμόρφωση θα πρέπει να αποδεικνύεται από το έντυπο υλικό των κατασκευαστών (επίσημα τεχνικά εγχειρίδια) ή
από άλλα επίσημα στοιχεία (υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου συνοδευόμενη από επίσημες ενυπόγραφες δηλώσεις του
κατασκευαστή). Η ανεπαρκής τεκμηρίωση ή η απλή δήλωση της συμμόρφωσης προς τις γενικές απαιτήσεις στην τεχνική
προσφορά του αναδόχου θα θεωρηθεί ως μη-συμμόρφωση.

3. Όλα τα είδη του προσφερόμενου εξοπλισμού θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

4. Όλα τα παρελκόμενα και τα εξαρτήματα θα είναι υψηλής ποιότητας, εργοστασιακά, προερχόμενα από ειδικευμένους
οίκους  στα  αντίστοιχα  αντικείμενα.  Για  κάθε  προσφερόμενο  είδος  θα  αναφέρεται  ο  κατασκευαστής  και  η  χώρα
προέλευσης. Αποκλείονται οι ιδιοκατασκευές.

5. Υποχρεωτικά θα αναφέρεται στην προσφορά ο τόπος κατασκευής και το μοντέλο του βαθμονομητή. Ο βαθμονομητής
εφόσον είναι εισαγόμενος θα εισάγεται από τη χώρα κατασκευής του ολοκληρωμένος, χωρίς πρόσθετη επέμβαση που θα
άλλαζε τις συνθήκες λειτουργίας.

6.  Για  όλα  τα  προσφερόμενα  είδη  θα  υποβάλλονται  έντυπα  του  κατασκευαστή.  Η  παραπομπή  τεκμηρίωσης  της
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα έντυπα του κατασκευαστή
ή από πρωτότυπες ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις με διευκρινίσεις του κατασκευαστή. Σε περίπτωση διάστασης των
αναγραφόμενων στην προσφορά του αναδόχου και των αντίστοιχων εντύπων του κατασκευαστή θα λαμβάνονται υπόψη
για την τεχνική αξιολόγηση τα δεδομένα των εντύπων του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ. λόγω παλαιότητας)
των prospectus (τεχνικών φυλλαδίων) θα πρέπει να επισημαίνεται από επίσημη ενυπόγραφη δήλωση του κατασκευαστή,
στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται με λεπτομέρεια οι τυχόν αλλαγές, όπως και τεχνικά να αιτιολογούνται πλήρως ο
τρόπος με τον οποίον έγιναν οι αλλαγές αυτές και ο τρόπος διαπίστωσης των αλλαγών αυτών κατά την λειτουργία των
οργάνων.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εγχειρίδια στα Ελληνικά σε δύο αντίγραφα για τον προσφερόμενο εξοπλισμό
σε έντυπη μορφή και σε ψηφιακή μορφή, που πρέπει να περιέχουν:

i. λεπτομερή περιγραφή της αρχής λειτουργίας 

ii. αναλυτικές οδηγίες χειρισμού του οργάνου 

iii. αναλυτική  καταγραφή  βημάτων  προληπτικής  συντήρησης  του  οργάνου  που  να  διασφαλίζει  τη  συνεχή
λειτουργία του 

iv. αναλυτική περιγραφή του τρόπου επιδιόρθωσης των κυριότερων βλαβών 

v.  επεξήγηση των διαγνωστικών μηνυμάτων 

8. Τα εγχειρίδια θα είναι πλήρη με όλα τα σχετικά διαγράμματα και εικόνες.

9.  Θα  επισυναφθεί  στην  προσφορά  υπεύθυνη  δήλωση  του  κατασκευαστή  στην  ελληνική  γλώσσα  (επίσημα
μεταφρασμένη) στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι πιστοποιεί την επαρκή
κατάρτιση των τεχνικών του προσφέροντος σε εργασίες συντήρησης του βαθμονομητή.

6



10. Για τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να υπάρχει  γραπτή εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας διάρκειας
τουλάχιστον 2 ετών μετά την οριστική παραλαβή τους.  Η επιστολή αυτή να κατατεθεί  με την προσφορά. Η
εγγύηση θα καλύπτει και την αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού η οποία θα απαιτηθεί. Οποιαδήποτε εγγύηση πέραν των
2 ετών θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.

11.  Η  δοκιμαστική  λειτουργία  και  εκπαίδευση  του  προσωπικού  αφορά  σε  4  (τέσσερεις)  βαθμονομήσεις  αναλυτών
Όζοντος  που  διαθέτει  η  Περιφέρεια  στις  οποίες  θα  εκπαιδευτούν  2  τεχνικοί  υπάλληλοι  που  θα  υποδείξει  η  Δ/νση
Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ. 

 12. Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει στον τόπο εγκατάστασης που είναι εγκατεστημένος ο σταθμός στο
ΔΔ Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου.

13. Η Περιφέρεια είναι δυνατόν να ορίσει συμβουλευτική ομάδα έργου από υπαλλήλους της η οποία μεταξύ άλλων, θα
αναλάβει την παρακολούθηση των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού, τη γνωμοδότηση για την παραλαβή των
ειδών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της συνεργασίας με την προαναφερόμενη συμβουλευτική ομάδα έργου. 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην οικονομική προσφορά, η οποία θα υποβληθεί εις διπλούν, θα αναγράφεται σε ευρώ το ποσό αριθμητικώς
και ολογράφως άνευ Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η οικονομική προσφορά αφορά στην συνολική απαιτούμενη προμήθεια και δεν πρέπει να υπερβαίνει την
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ήτοι    14.420,00    ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (  11.629,04  
ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από
την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα ως ακολούθως:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α.

1 Βαθμονομητής β΄βαθμίδας 1

2
Φιάλη διοξείδιο του θείου (SO2) 
συγκέντρωσης περίπου 32 ppm (με 
ακρίβεια 2% ή καλύτερη) σε άζωτο

1

3
Φιάλη μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 
συγκέντρωσης περίπου 32 ppm (με 
ακρίβεια 2% ή καλύτερη) σε άζωτο

1

4
Φιάλη μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
συγκέντρωσης περίπου 1000 ppm (με 
ακρίβεια 2% ή καλύτερη) σε άζωτο 

1

ΣΥΝΟΛΑ

Οικονομική προσφορά σε ευρώ  και ολογράφως :
Συνολική Καθαρή Αξία………………………………………. 
ΦΠΑ ………………………….………………………………………
Συνολική Αξία .………………………………………….……....
Θεσσαλονίκη ……/..…/20…….                                                                        

Ο Προσφέρων
Υπογραφή και Σφραγίδα
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8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 
Κ1 Τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων

της  Πρόσκλησης  και  συμφωνία  της
προσφοράς  με  ουσιώδη  τεχνικά
χαρακτηριστικά  της  Πρόσκλησης,  για
κάθε είδος χωριστά. 

50% 

Κ2 Αποδεδειγμένη  λειτουργικότητα,
καταλληλότητα  και  αποδοτικότητα  του
προσφερόμενου  εξοπλισμού  καθώς  και
αποδεδειγμένη συμβατότητά του με τον
υπάρχοντα  εξοπλισμό,  με  βάση  τις
τεχνικές απαιτήσεις της πρόσκλησης και
την  εξυπηρέτηση  του  προορισμού  του
είδους. 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 70% 
ΟΜΑΔΑ Β 

Κ3 Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  του
προσφερόμενου  εξοπλισμού  για
τουλάχιστον  2  έτη  μετά  την  οριστική
παραλαβή  της  προμήθειας  κατά  την
οποία  ο  ανάδοχος  αδαπάνως  θα
υποστηρίζει  τεχνικά,  θα  συντηρεί  τον
εξοπλισμό  και  θα  προσφέρει  τα
απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα
σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του
κατασκευαστή του εξοπλισμού. 

15% 

K4 Εγγύηση  τουλάχιστον  2  ετών  της
κατασκευάστριας εταιρίας. 

15% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 30% 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς
όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις
του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί
τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει  από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

U= σ1∙Κ1 +σ2∙Κ2+ σ3∙Κ3

Κριτήρια  με  βαθμολογία  μικρότερη  από  100  βαθμούς  (ήτοι  που  δεν  καλύπτουν/παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η  Πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  είναι  εκείνη  που  παρουσιάζει  τον  μικρότερο  λόγο  της
προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με
τον τύπο που ακολουθεί.

                                                                                             Τ  
Λ = ------- 

      U

Όπου

Τ = τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ

U = συνολική σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
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Οι προσφορές κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά του λόγου Λ. Ανάδοχος του έργου επιλέγεται  ο υποψήφιος του
οποίου η προσφορά λαμβάνει τη μικρότερη βαθμολογία δηλ. το μικρότερο Λ.

Προσφορές  που  έχουν  ίσο  λόγο  Λ  θεωρούνται  ισοδύναμες.  Στην  περίπτωση  αυτή  οι  ισοδύναμες  προσφορές
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της συνολικής σταθμισμένης βαθμολογίας του συνολικού βαθμού U της τεχνικής
προσφοράς.

Η  Επιτροπή  εκδίδει  γνώμη  επί  της  βαθμολόγησης  μετά  από  ψηφοφορία  επί  των  επικρατέστερων  προτάσεων
βαθμολόγησης. Η γνώμη επί τη βαθμολόγησης είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων.

Η βαθμολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, παρ.2 του Ν.4412/2016, δεν προκύπτει από το μέσο όρο
των προτάσεων βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής.  Κατά συνέπεια,  για κάθε ένα κριτήριο η επικρατέστερη
πρόταση βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα πολλαπλασιασθεί επί τον συντελεστή βαρύτητας
του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

9  . ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει από την υπογραφή της και θα ολοκληρωθεί εντός 6 (έξι) μηνών. 

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του βαθμονομητή θα είναι 3 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέσα
στον σε ένα μήνα από την παράδοση θα πρέπει να γίνει η δοκιμαστική λειτουργία του και η εκπαίδευση του προσωπικού.
Για δε την προμήθεια των φιαλών αερίων βαθμονόμησης ορίζεται ως μέγιστος χρόνος παράδοσης 6 μήνες από την υπο-
γραφή της σχετικής σύμβασης.  

Για την προμήθεια του βαθμονομητή, η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει ενιαία μετά το πέρας και της επιτυχούς
δοκιμαστικής λειτουργίας και της εκπαίδευσης του προσωπικού και η πληρωμή θα γίνει στο 100% της προμήθειας που
θα αφορά τον βαθμονομητή.

Για την προμήθεια των φιαλών αερίων βαθμονόμησης, η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει επίσης ενιαία, ανεξάρ -
τητα από την προμήθεια του βαθμονομητή και η πληρωμή θα γίνει στο 100% της προμήθειας που θα αφορά τις φιάλες
αερίων.

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής, που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση αντίστοιχου παραστατικού, με στοιχεία ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΝΠΔΔ, ΑΦΜ :099338405,
Δ.Ο.Υ. : Κηφισιάς, Δ/νση : Λ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61, ΚΗΦΙΣΙΑ. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογημένες συνθή-
κες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

10. ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ

1.  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  επί  τριακόσιες  εξήντα  πέντε (365) ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

11. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  ή  να  την  αποστείλουν  ταχυδρομικά  -courier σε
σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 68,
Τ.Κ.:  54627,  Θεσ/νίκη,  με  την  προϋπόθεση  ότι  έχουν  περιέλθει  στην  υπηρεσία  μας  και  έχουν πρωτοκολληθεί  έως
την    5  η Δεκεμβρίου 2018    και ώρα 15:00 μ.μ.   Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα
θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.

9



Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσία στα γραφεία
του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ., παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους
την 6η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2313 319142 για διαδικαστικά θέματα και στο τηλέφωνο 2313 325552
για τεχνικά θέματα.

12.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά  ο υποφάκελος  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο
οποίος θα αξιολογηθεί από τη διενεργούσα υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.),
όπου αξιολογείται  η ορθότητα του Τ.Ε.Υ.Δ.  σε σχέση και  με την αίτηση συμμετοχής καθώς και  με τα αποδεικτικά
έγγραφα  νομιμοποίησης  των  υποψηφίων. Όσες  προσφορές  θα  αξιολογηθούν  θετικά  ως  προς  τα  Δικαιολογητικά
Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Τεχνικών Προσφορών» και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Τεχνικής
Αξιολόγησης. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα τεχνικά στοιχεία θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των
«Οικονομικών  Προσφορών».  Κατά  το  άνοιγμα  των  «Οικονομικών  Προσφορών»  θα  καταγραφούν  οι  οικονομικές
προσφορές  και  ως  Ανάδοχος  του  έργου  επιλέγεται  ο  υποψήφιος  του  οποίου  η  προσφορά  λαμβάνει  τη  μικρότερη
βαθμολογία δηλ. το μικρότερο Λ, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης επικυρώνεται με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., ύστερα
από εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ. προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Κ.Μ. Εν συνεχεία, με επιμέλεια του
Τμήματος  Προμηθειών  Π.Κ.Μ.  η  Απόφαση  Ανάθεσης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  κοινοποιείται  στους
προσφέροντες. 
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                     Με Εντολή Π.Κ.Μ.
  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
- Ονομασία: [Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5009]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [26ης Οκτωβρίου 64/Θεσ/νίκη/54627]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χ. Κοτσαπουϊκη]
- Τηλέφωνο: [2313 319142]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.pkm.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  «Πρόσκληση
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  Προμήθεια  :  «Συστήματος
βαθμονόμησης  συνοδευόμενου  με  τρεις  (3)  φιάλες  αερίων  (Τμήμα  2-  Ομάδα  Γ)»,  για  την  αναβάθμιση  του
σταθμού του ΕΔΠΑΡ στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, προϋπολογισμού 14.420,00 €, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ  (11.629,04  €  άνευ  Φ.Π.Α.),  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς
προηγούμενη  δημοσίευση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32,  παρ.  2,  περ.  α  του  Ν.  4412/2016»  (Κωδικός  CPV:
[38424000-3]- Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [556140 (14030)/26-
11-2018]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση;

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);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ και στην ενότητα Δ του παρόντος μέρους, 
και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το
μέρος V.

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 κατάλογο:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητα Α κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

α) [……]

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

γ) [……]
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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:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

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

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε 
να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι
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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 καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2) δωροδοκία·

3) απάτη·

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
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γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) [   ]

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

[……][……][……][……]

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη 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 ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

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

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

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του 
λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[…….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου

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 

[] Ναι [] Όχι
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αυτές αυτές τις περιστάσεις

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

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

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

[] Ναι [] Όχι
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σύναψης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

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 επιβεβαιώσει ότι:

α) 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,

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;

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[…]

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

[……][……][……]

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 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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